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أ 

لقد انطلق الشاعر العربي القديم في تأسيسه للقصيدة العربية القديمة من المعلوم،            

مقابـل   عمل على محاكاة الوجود الخارجي، وفقا لما تمليه عليه رؤيته البصرية،             حيث

 الشاعر الحداثي في تأسيسه لعالم القصيدة الحداثية مـن فكـرة المجهـول،             ذلك انطلق 

كتف بمحاكاة الواقع الخارجي، من حيث هو واقع بصري، بـل عمـل علـى                لم ي  فهو

صياغة هذا الواقع صياغة جديدة، محوال إياه إلى واقع فني إرتدت من خالله القـصيدة               

الحداثية قناع الكشف والتجاوز والرؤيا والنبوءة والفجائية والدهشة، وما إلى ذلك مـن             

ة نصا منفتحا على مجرة من المدلوالت       السمات األخرى التي جعلت نص قصيدة الحداث      

.الالنهائية

وإذا كان شعر الحداثة ال يوصف وال يحدد، فإن النقد التأسيـسي السـتراتيجية              

القصيدة الحداثية، يحاول دوما مطاردة ذلك األفق، واستنباط قواعده الجمالية، ورغبـة            

القتراب مـن عـالم     انا  أسيس لجماليات القصيدة الحداثية تأسيسا أسلوبيا، آثر      منا في الت  

 للكشف عـن التماثـل القـائم بـين          ،المدونة الشعرية الجزائرية في صورتها الحداثية     

.عطاءات المد األسلوبي في طابعه النقدي، وعطاءات المد الحداثي في طابعه االبداعي

 بتحليقاتـه    المعروف " حمادي عبد اهللا "لقد وقع االختيار على الشاعر الجزائري       

يرا وإبداعا، وذلك من خالل انتخاب قصائده الشعرية الحداثية، فجاء بحثـا            الحداثية تنظ 

ـ   هذا الموضوع هـو     »في شعر عبد اهللا حمادي     يةأسلوبية القصيدة الحداث  « :موسوما ب

 مقاربة أسلوبية، نكشف من خاللهـا       للشاعر قصائد الحداثية المحاولة متواضعة لمقاربة    

.همختلف الظواهر األسلوبية في شعر

قلـة االهتمـام   : ن األسباب التي أغرت فضولنا بتناول هذا الموضوع نذكر        وم

 ؛ القصيدة الحداثية في الشعر الجزائري الحـديث والمعاصـر  ية أسلوبلىأو االشتغال ع  

ناهيـك عـن    . هذا المجال كان منصبا على الشعر المشرقي بشكل عـام         بألن االهتمام   

 .آليات أو مستويات التحليـل األسـلوبي      الفصل القائم بين جماليات القصيدة الحداثية و      

مثل هذا اإلجراء األسلوبي يكاد يكون مغيبا في الدراسات النقدية المعاصـرة، إذ مـا               و

 "حـسن نـاظم   " و "كمال أبو ديـب   "استثنينا تلك المحاوالت الجادة والجزئية في كتابات        

."مصطفى السعدني"و
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ب 

 ذلك تقصير أولئك على      دليلنا في  وحين عملنا على وصف تلك األعمال بالجزئية      

يضاف إلى ذلك عدم الكفاية     . بعض الجوانب األسلوبية والعزف التام عن جوانب أخرى       

 ذلك إلى عدم تـوفر      يعودالمنهجية في استنباط جماليات النصوص المشتغل عليها، وقد         

.ما يسمى بالذوق األدبي أو الحس الفني عند أولئك النقاد

�ΕΎѧѧѧγέΩϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΓέΎѧѧѧηϹ�ι ѧѧѧΧϳ�Ύѧѧѧϣϳϓ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΏѧѧѧΗϛϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ΓΩέϭѧѧѧϟ�ˬΔϘΑΎγѧѧѧϟ

ϟϭΑϳϣϳΩΎϛϷ�Ι ϭΣΔΕΎϳέϭΩϟϭ�ϝϭϘϧ�ˬ���ί ϳϣΗ�ϥϣ�ϡϏέϟ�ϰϠϋ�Ϫϧ·Ω���ϱΩΎѧϣΣ�ௌ�ΩѧΑϋ���ϲѧϓ

ϳϣϳΩΎϛϷ�Ι ΎΣΑϷ�ϝϘΣ�ϥϋ�ΩϳόΑϭ�ΎΑέΗϐϣ�ϝυ�Ϫϧ�ϻ·�ˬΔϳέυϧϟϭ�Δϳέόηϟ�ϪΗΎΑΎΗϛΔ�α ΎѧϳϘϟΎΑ�

�Δϧϭϵ�ϲϓ�ϻ·�ˬϪϟ�ϥϳέλ Ύόϣϟ�ϥϳϳέί Οϟ�˯έόηϟ�ϰϟ·ΓέϳΧϷ���ΎΗϟΎѧγέ�ΎϧϳΩϳ�ϥϳΑ�ϊ ϗϭ�Ύϣϓ

έϳΗγΟΎϣ���ϥϭѧϧόΑ�ϰϟϭϷ�ΔѧΛΩΣϟϭ�Ι έѧΗϟ�ϥϳѧΑ�ϱΩΎѧϣΣ�ௌ�ΩѧΑϋ�έόѧη���ϑ ϼѧΧ�ΓΩϭόγѧϣϟ

�Δϧѧѧγ2001ϥϭѧѧϧόΑ�ΓϭΎѧѧΧ�ΔѧѧϳΩΎϧϟ�ΔѧѧϳϧΎΛϟϭ�ˬ�����ௌ�ΩѧѧΑϋ�έόѧѧη�ϲѧѧϓ�ι ϧѧѧϟ�ˬΔρϠγѧѧϟ�ˬΓέѧѧϣϟ

.2002سنة " حمادي، نحو تحلیل ظاھري

ϭѧρΧ�ϝѧΛϣΗ�ΔϳϣϳΩΎϛϷ�ΕϻϭΎΣϣϟ�ϩΫϫ�Δϳέόηѧϟ�ΔѧΛΩΣϟ�ϡϟΎѧϋ�ϥѧϣ�ΏέѧΗϗϼϟ�ϰѧϟϭ�Γ

�Ωѧѧϧϋ�ϱΩΎѧѧϣΣ�ௌ�ΩѧѧΑϋ��ϝѧѧϣΟϣ�ί έѧѧΑ·�ϰѧѧϟ·�ϰѧѧϗέΗ�ϻ�ΎѧѧϬΗΎϔρόϧϣ�ϥѧѧϣ�έѧѧϳΛϛ�ϲѧѧϓ�ΕѧѧϧΎϛ�ϥ·ϭ�ˬ

ΔѧѧϳΛΩΣϟ�ϩΩΎλ ѧѧϗ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ΕѧѧϣΎϗ�ϲѧѧΗϟ�ΉΩΎѧѧΑϣϟ���ϡΩѧѧϋ�ϰѧѧϟ·�α ΎѧѧγϷΎΑ�ΩѧѧΎϋ�ϙѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�έγѧѧϟϭ

�έϋΎηѧѧϠϟ�Δѧѧϳέυϧϟ�ϯ ΅έѧѧϟ�ϝѧѧϣΟϣΑ�Δѧѧϳϓέόϣϟ�ΔѧѧρΎΣϹ�ϱΩΎѧѧϣΣ�ௌ�ΩѧѧΑϋ��΄Η�ϲѧѧϓ�ϕѧѧϓϷ�Ϫγѧѧϳγ

Δϳέόηѧѧѧϟ�ΔѧѧѧΛΩΣϟ���ΎѧѧѧϬϧϣ�ϰϘΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϳΛΩΣϟ�ΔѧѧѧϳόΟέϣϟ�Ι ΎѧѧѧΣΑϷ�ϩΫѧѧѧϫ�ΕѧѧѧγΎϧΗ�ΩѧѧѧϘϓ

�ϱΩΎѧѧϣΣ�ௌ�ΩѧѧΑϋ��Δѧѧϳέυϧϟ�Ϫѧѧέ�ϝѧѧΟ���ϩΫѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϩΎϧϣΩѧѧϗ�ΎѧѧϣϭΔѧѧΣϭέρϷ�ϼϛѧѧη�ϑ ѧѧϠΗΧϳ�

ΏΎѧѧѧѧΗϛ�ΎѧѧѧϬΑ�ϝѧѧѧѧϔΣ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧѧγέΩϟ�ϙѧѧѧϠΗ�Ύϣϳѧѧѧѧγϻϭ�ˬΔϘΑΎγѧѧѧϟ�Ι ΎѧѧѧѧΣΑϷ�ϥѧѧѧϋ�Ύϧϭϣο ѧѧѧϣϭ�

�γѧѧϟϭ�Υί έѧѧΑϟ�ϥϭѧѧϳΩ�ϲѧѧϓ�ι ϧѧѧϟ�ΔρϠѧѧγϱΩΎѧѧϣΣ�ௌ�ΩѧѧΑϋ�έϋΎηѧѧϠϟ�ϥϳϛ���Δϧѧѧγ2001�ϭѧѧϫϭ�ˬ

�Ϫϳϓ�ϊ ϗϭ�ˬϥϳΛΣΎΑϟ�ϥϣ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ΏΎΗϛϝΎϐΗηϻϋ�ϰѧϠ�ϲѧϓ�ΔѧΛΩΣϟ�ϕѧϓ�ϰѧϠϋ�ι ϧѧϟ�ΡΎѧΗϔϧ�

�ϥϭϳΩ�ϥϳϛγϟϭ�Υί έΑϟ��ΓΩϳΩϋ�ΏϧϭΟ�ϥϣ�ϥѧϋ�ϥΎѧϳΣϷ�ϥѧϣ�έϳΛϛ�ϲϓ�ϯ ϧ́ϳ�ϝΎϐΗη�ϭϫϭ�ˬ

.آلیات المد األسلوبي

ϭϷ�ϩΫѧϫ�ΔѧρΧ�ϡϳϣλ Ηϭ�ΔγΩϧϫ�ϰϠϋ�ΎϧϠϣϋ�ΩϘϟΓέΩλ ѧϣ�ϝϭλ ѧϓ�ΔѧόΑέ�ϲѧϓ�ΔѧΣϭέρ�

.بمدخل ومقفاة بخاتمة
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ج 

�ϥѧѧϋ�ϝΧΩѧѧϣϟ�ϲѧѧϓ�ΎϧΛΩѧѧΣΗ�ϡϭѧѧϬϔϣ�ΩΎѧѧϘϧϟ�˯έ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϙѧѧϟΫϭ�ΏϭϠѧѧγϷϭ�ΔϳΑϭϠѧѧγϷ

έѧѧόϟΏΏѧѧϧΎΟϷϭ�ˬ�ˬΔϳΑϭϠѧѧγϷ�ΔѧѧΑέΎϘϣϟ�ΕΎϳϭΗγѧѧϣϭ�ΉΩΎѧѧΑϣ�ϰѧѧϠϋ�Ύο ѧѧϳ�ϝΎϐΗѧѧηϻ�ϡѧѧΗ�Ύѧѧϣϳϓ�

.للنص الشعريوذلك من أجل حصر المدار الذي تتمحور فیھ آلیات التحلیل األسلوبي 

�ΔѧϳϋΎϘϳϹϭ�ΔϳΗϭλ ѧϟ�ϰѧϧΑϟ�ΔϳΑϭϠγ�ϰϠϋ�Ϫϳϓ�ϝΎϐΗηϹ�ϊ ϗϭ�ϱΫϟ�ϝϭϷ�ϝλ ϔϟ�ϲΉϳ

�ϥѧϋ�ΎϧΛΩѧΣΗ�Ύѧϣϛ�ˬϲϠΧΩѧϟ�ϲΗϭλ ѧϟ�ωΎϘϳϹ�ϥϋ�Ι ϳΩΣϟΎΑ�ϝλ ϔϟ�ΫϬϟ�ΎϧΩϬϣ�Ι ϳΣ�ˬΔϳϠΧΩϟ

έόη�ϲϓ�ϩέϫΎυϣϭ�ϲϠΧΩϟ�ϲΗϭλ ϟ�ωΎϘϳϹ�Δϳϣϫ�ωϭѧϧΗ�ϰѧϟ·�ΎѧϧϗέρΗ�ϡѧΛ�ˬϱΩΎѧϣΣ�ௌ�ΩѧΑϋ�

.واحتكاك األصوات وخصائصھا في القصائد الحداثیة للشاعر من جھر وھمس وانفجار

�ˬΔϐϳλ ѧѧϟ�έέѧѧϛΗϭ�ˬϲΗϭλ ѧѧϟ�έέϛΗϟΎ˰ѧѧϛ�ˬϪѧѧϋϭϧϭ�έέѧѧϛΗϟ�ΔϳΑϭϠѧѧγ�ϥѧѧϋ�ΩѧѧόΑ�Ύѧѧϣϳϓ�ΎϧΛΩѧѧΣΗϭ

.وتكرار الجملة

�ϲϧΎѧѧΛϟ�ϝλ ѧѧϔϟ�ΎѧѧϣϝѧѧΛϣϳϓ�Ι ѧѧϳΣ�ϥѧѧϣ�ϝϭϷ�ϝλ ѧѧϔϠϟ�ΔѧѧϣΗΗ��ϭѧѧϫϭΎΣϣѧѧϟΔ�ΏέѧѧΗϗϼϟ�ϥѧѧϣ�

ϥѧѧϋ�Ι ϳΩѧѧΣϟΎΑ�ϝλ ѧѧϔϟ�ΫѧѧϬϟ�ΎϧΩѧѧϬϣ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧϳϋΎϘϳϹϭ�ΔϳΗϭλ ѧѧϟ�ϰѧѧϧΑϟ�ΔϳΑϭϠѧѧγ��

.اإلیقاع الصوتي الخارجي ومظاھر التحدیث

�ϲϧΎѧѧΛϟ�Ι ѧѧΣΑϣϟ�ϲѧѧϓϭ�ˬϥί ϭѧѧϟ�ϰѧѧϟ·�Ϫѧѧϧϣ�ϝϭϷ�Ι ѧѧΣΑϣϟ�ϲѧѧϓ�Ύϧѧѧο έόΗϭϰѧѧϟ·�ΎѧѧϧϗέρΗΔѧѧϳϓΎϘϟ�

Ι ϟΎΛϟ�Ι ΣΑϣϟ�ϲϓϭ�ˬϱϭϔϘΗϟ�ϡΎυϧϟ�ϭ��ΎϧΛΩΣΗϭϧ�ϥϋ�ΩѧϘϓ�ϊ ѧΑέϟ�Ι ѧΣΑϣϟ�Ύѧϣ�ˬϲϓϭѧϘϟ�ω

.خصصناه للروي

�ΔѧѧγέΩ�ϰѧѧϠϋ�Ι ѧѧϟΎΛϟ�ϝλ ѧѧϔϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϧϠϣϋ�Ωѧѧϗϭ�Ϋѧѧϫ�ϰѧѧϧΑϟ�ΔϳΑϭϠѧѧγ�ϰѧѧϧΑ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳϭΣϧϟ

�ˬΎѧѧϬϔϳΛϛΗ�ΔѧѧΟέΩϭ�ϝΎѧѧόϓϷϭ�˯ΎϣѧѧγϷ�ΔѧѧΛΩΣ�ϰѧѧϠϋ�ϝΎϐΗѧѧηϻ�ϊ ѧѧϗϭ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔѧѧϳΑϳϛέΗϭ�ΔѧѧϳΩέϓ·

ϳΛΩΣϟ�ϪΗϟϻΩϭ�ϥϣί ϟ�ϝΧΩΗϭΔΔϳΩέϓϹ�ϰϧΑϟ�Ι ΣΑϣ�ϲϓ�Αϟ�Ύϣ�ˬ�Ύϧѧο έόΗ�ΩϘϓ�ΔϳΑϳϛέΗϟ�ϰϧ

�ΔѧϳέΑΧ�ϥѧϣ�ϝѧϣΟϟ�ωϭϧ�ϰϟ·�ΎϬϳϓΔϳΎηѧϧ·ϭ�ΓέϫΎѧυ�ϰѧϠϋ�ϙѧϟΫ�ΩѧόΑ�ϡΎѧϣΗϫϻ�ϊ ѧϘϳϟ�ˬΔѧϳϔϳυϭ�

.أسلوبیة تمثلت في توالي الجمل وأشباه الجمل

�Ύϧλ λ ΧϭΔγέΩϟ�ϊ Αέϟ�ϝλ ϔϟ��ΫѧϬϟ�ΎϧΩѧϬϣ�Ι ѧϳΣ�ˬΔϳϟϻΩϟ�ϰϧΑϟ�ΔϳΑϭϠγ�ϝλ ѧϔϟ�

Οόϣϟ�ϯ ϭΗγѧϣϟϭ�ΔϟϻΩϟ�ϡϠϋ�ϥϋ�Ι ϳΩΣϟΎΑ�ΩΩѧόΗϟ�ϭ�ϲϟϻΩѧϟ�ϑ ѧϳΛϛΗϟ�ϰѧϟ·�ΎѧϧϗέρΗ�ϡѧΛ�ˬϲѧϣ

.الداللي

�ˬέϋΎηѧϠϟ�ΔѧϳΛΩΣϟ�ΩΎλ ѧϘϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳϟϻΩϟ�ϝϭѧϘΣϟ�ϥѧϋ�Ι ϳΩѧΣϟ�ϲѧϓ�ΎϧΑϬѧγ�ϙϟΫ�ΩόΑϭ

ϥΎγѧѧϧϹ�ϝѧѧϘΣϭ�ˬϲϓϭλ ѧѧϟ�ϝѧѧϘΣϟΎϛ�ˬϥϭѧѧϛϟ�ϝѧѧϘΣϭ�ˬϥί ѧѧΣϟ�ϝѧѧϘΣϭ�ˬΓΎѧѧϳΣϟϭ�Εϭѧѧϣϟ�ϝѧѧϘΣϭ�ˬ
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د 

ϥΩϠΑϟ�ϝϘΣϭ��ϼόϟ�ϰѧϟ·�Ϫϳϓ�Ύϧο έόΗ�Ι ΣΑϣΑ�ϝλ ϔϟ�Ϋϫ�ΎϧϣΗΧϭϲѧΗϟ�ΔѧϳϟϻΩϟ�ΕΎѧϗ�ΕΩϬѧη�

.أو مثلت ظاھرة بارزة في القصائد الحداثیة للشاعر، كعالقة الترادف وعالقة التضاد

. بخاتمة اشتملت على مجموعة من الخالصات والنتائجه األطروحةوختمنا ھذ

�ϲϓ�ΎϬϳϠϋ�ΎϧΩϣΗϋ�ϲΗϟ�ΞϫΎϧϣϟ�ϥϣϭ·Ϋϫ�ί ΎΟϧΔΣϭέρϷ�ϩ�ϱΫѧϟ�ϲΧϳέΎѧΗϟ�ΞϬϧϣϟ�ˬ

. الذكرتبصر بتطور مفاھیم األسلوبیة والبنى سالفةساعدنا على ال

�έϭѧΣϣ�ΎϬϔѧλ ϭΑ�ΔϳΑϭϠѧγϷ�ΕΎϳϭΗγѧϣϭ�ΕΎѧϳϟ�ϰѧϠϋ�ϩΎѧΑΗϧϼϟ�Εѧϓϻ�ϝϛηѧΑϭ�ΩΎϣΗϋϻ�ϡΗ�Ύϣϳϓ

�Ύγѧѧϳέ�ˬϯ έѧѧΧϷ�ΔѧѧϳΩϘϧϟ�ΞϫΎѧѧϧϣϟ�ΕΎѧѧϳϟ�ν ѧѧόΑ�ϥѧѧϣ�ΎϧΩϔΗѧѧγ�Ύѧѧϣϛ�ˬέϋΎηѧѧϟ�ΩΎλ ѧѧϗ�ΔѧѧΑέΎϘϣϟ

�˯ΎϧΛ�ΔϳϛϳϛϔΗϟϭ�ΔϳΎϳϣϳγϟΎϛγέΩϠΗΧϣ�ΔϻΩϟ�ϑϟ�Εϻ�ϝϐΗηѧϣϟ�ΩΎλ ѧϘϟ�ϝϭΩ�ΎѧϬΑ�ΞѧόΗ�ϲΗ

.علیھا

ϭ�ϲѧΗϟ�ϊ ѧΟέϣϟϭ�έΩΎλ ѧϣϟ�ϡѧϫ�ϰѧϟ·�ΔϣΩϘϣϟ�ϩΫϫ�ΔϣΗΎΧ�ϲϓ�έϳηϧ�ϥ�ΩΟ�ϝΩϟ�ϥϣ

:ھذه األطروحة نذكرنجاز إتم االعتماد علیھا في 

�ϥϭѧѧϳΩ�Ύϣϳѧѧγϻ�ˬέϋΎηѧѧϟ�ϥѧѧϳϭϭΩ�ϥϳϛγѧѧϟϭ�Υί έѧѧΑϟ��ΏΎѧѧΗϛϭ�ˬ��ϲѧѧϓ�ι ϧѧѧϟ�ΔρϠѧѧγ

ϥϳϛγѧѧϟϭ�Υί έѧѧΑϟ�ϥϭѧѧϳΩ��ϥѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣϟ�ΏΎѧѧΗϛϭ�ˬϥϳϔϟ̈́ѧѧϣϟ���ϲѧѧϓ��ΏϭϠѧѧγϷ�ι Ύλ ѧѧΧ

ΕΎϳϗϭηϟ���ΏΎѧΗϛϭ�ˬϲγѧϠΑέρϟ�ϱΩΎѧϬϟ�ΩϣΣϣϟ�έѧρϣϟ�ΓΩϭηѧϧϷ�ΔϳΑϭϠѧγϷ�ϰѧϧΑϟ��ϥγѧΣϟ˰�

ΏΎѧѧΗϛϭ�ˬϡυΎѧѧϧ�Ι ϳΩѧѧΣϟ�έόηѧѧϟ�Δѧѧϐϟ�ϲѧѧϓ�ΔϳΑϭϠѧѧγϷ�ΕΎѧѧϳϧΑϟ�ΎѧѧΗϛϭ�ˬϲϧΩόγѧѧϟ�ϰϔρλ ѧѧϣϟ��Ώ

�ΔϳΑϭϠѧѧѧγ�Δѧѧѧϳϭϐϟ�ΔѧѧѧγέΩ�ˬϱέϳλ ѧѧѧΑϟ�ΓΩέѧѧѧΑϟ�ΔѧѧѧϳϭϐϠϟ�ΔѧѧѧϳϧΑϟ��ѧѧѧΗϛϭ�ˬε ϭѧѧѧΣϭΑ�Αέ ѧ˰ѧѧϟΏΎ

��ϱέόηϟ�ι ϧϟ�ϲϓ�ΔϳΑϭϠγϷ�ϰϧΑϟ��ϲϧϳγΣϟ�ΩηέϟΏΎѧΗϛϭ�ˬ��ι ϧѧϟ�ϰѧϟ·�Εϭλ ѧϟ�ϥѧϣ��

ϟˬϙϭέѧΑϣ�ϥϣΣέѧϟ�ΩΑόΏΎѧΗϛϭ���ΔѧϳϭϐϠϟ�Εϭѧλ Ϸ��ϹΏΎѧΗϛϭ�ˬα ϳѧϧ�ϡϳϫέѧΑ���ΔѧϟϻΩϟ�ϡѧϠϋ

ϲΑέόϟ��ΏΎѧΗϛϭ�ˬέΎѧΗΧϣ�έѧϣϋ�ΩѧϣΣϷ��ϲѧΑέόϟ�έόηѧϟ�ΩѧϘϧ�ϲѧϓ�ϱϭѧϧΑϟ�ϲΑϭϠѧγϷ�ϩΎѧΟΗϹ��

ΏΎѧѧΗϛϭ�ˬϡѧѧγΎϗ�ϥϳγѧѧΣ�ϥΎϧΩѧѧόϟ�ΩѧѧϳΩΟϟ�ϲѧѧΑέόϟ�ϱΩѧѧϘϧϟ�ΏΎѧѧρΧϟ�ϲѧѧϓ�Ϡρλ ѧѧϣϟ�ΔϳϟΎϛѧѧη·���

ϥϭѧϧόΑ�έϳΗγѧΟΎϣ�ΔϟΎγέϭ�ˬϲγϳϠϏϭ�ϑ γϭϳϟ��Ι έѧΗϟ�ΔѧΛΩΣϟ�ϥϳѧΑ�ϱΩΎѧϣΣ�ௌ�ΩѧΑϋ�έόѧη��

ϯ έѧѧΧ�έϳΗγѧѧΟΎϣ�ΔϟΎѧѧγέϭ�ˬϑ ϼѧѧΧ�ΓΩϭόγѧѧϣϟ���ι ϧѧѧϟ�ˬΔρϠγѧѧϟ�ˬΓέѧѧϣϟ�ϲѧѧϓέόѧѧη�ௌ�ΩѧѧΑϋ�

.لنادیة خاوة" حمادي

�ΕέΎѧϧ�ϲѧΗϟ�ϊ ѧΟέϣϟϭ�έΩΎλ ѧϣϟ�ϡѧϫ�ϲѧϫ�ϩΫϫ�ϻϭ�ˬΙ ѧΣΑϟ�Ϋѧϫ�ϲѧϓ�ΎѧϧϘϳέρ�ΔѧϣΗϋ

�έϛΫѧϟΎΑ�ι ѧΧϭ�ˬϲѧΑέόϟ�ϥρϭѧϟ�ΕΎόϣΎΟ�ϑ ϠΗΧϣ�ϲϓ�ΓΫΗΎγϷ�ΓΩΎγϟ�ΕΎυΣϼϣ�ΩΑ�ϰγϧϧ



ة                                                                                             مقدمــــة

ه 

έο ѧϳΧ�ΩѧϣΣϣ�ΔѧόϣΎΟΑ�ΔѧϳΑέόϟ�ΔѧϐϠϟϭ�ΏΩϵ�ϡγϘΑ�ϲΗΫΗΎγ�Ύϧϫ�ϱΫΎΗѧγ�Ύϣϳѧγϻϭ�ˬΓέϛγѧΑ�

ϑ έηϣϟ���Ω���ϪѧΗΎυΣϼϣΑ�ΎѧϳϠϋ�ϝΧΑϳ�ϡϟ�ϱΫϟ�ˬέέϭϓ�έο Χϟ�ϥΑ�ΩϣΣϣѧϧϭ�ˬΔѧϣϳϘϟ�ϪΣΎλ

.السدیدة، فلھ مني أسمى معاني الشكر والتقدیر والعرفان

ΔϳΎϬϧϟϭ�ΔϳΩΑϟ�ϲϓ�ΩϣΣϟ�Ϳϭ�
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: واألسلوبمفهوم األسلوبية-1

:مفهوم األسلوبية -1-1

,stylistics) إذا كانت األسلوبية stylistique) هي علم دراسة األسلوب أو هي 

linguistic)لسنية تطبيق المعرفة األ"  knowledge) فقـد  )1(" في دراسة األسـلوب ،

م، 14تطورت داللتها االصطالحية عبر القرون؛ من الداللة على كيفية التنفيذ في القرن             

م، 16م، إلى كيفية التعبير فـي القـرن         15في القرن   " كيفية التعارك أو التصرف   "إلى  

ي نطاق الفنون الجميلة خالل القـرن       ف" كيفية معالجة موضوع ما   "لى  علتتحول داللتها   

مـن   و  على كيفية الكتابة من جهة،     -م، لتستقر الداللة االصطالحية في حقل الكتابة      17

)2(.كيفية الكتابة الخاصة بكاتب ما، أو جنس ما، أو عهد معين: جهة أخرى

إن انتقـال األسـلوبية إلـى       : وإذا انتقلنا إلى الساحة النقدية العربية فإننا نقـول        

خطاب النقدي العربي قد تأخر إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي بفعل جهود             ال

 جوزيف ميشال شـريم   و شكري عياد،  و عبد السالم المسدي  : مشتركة أسهم فيها كل من    

منـذر   و محمد عبـد المطلـب،     و صالح فضل  و لطفي عبد البديع،   و دنان بن ذريل  عو

عبد الملك   و سعد مصلوح  و مد عزام مح و محمد الهادي الطرابلسي   و بسام بركة  و عياشي

بعض األسماء الجزائرية يتصدرها نور الدين السد الـذي          و حميد لحميداني،  و مرتاض

رابـح   و علي مالحي  و عبد الحميد بوزوينة   و خص األسلوبية بأطروحة علمية ضخمة،    

...بوحوش

ميزة قامت عليها األسلوبية هي بحثها الدائم عما يتميـز بـه             و لعل أهم خاصية  

هذا التميز غالبا ما يتحقق عـن طريـق          و م الفني عن غيره من أصناف الخطاب،      الكال

 للنظام اللغوي المألوف فـي مـستواه الـصوتي أو الـصرفي            ة القواعد المعروف  خرق

.الخ...أو التركيبي أو الداللي

 إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات االختالف، الجزائر، :یوسف وغلیسي :ینظر -)1(
.175 ،2008، 1ط
.175 ص المرجع نفسھ،-)2(
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Jean( "جان كوهين"وقد ينطلق  Cohen (جمالية في تحديده من هذه الخاصية ال

، إذن االنزياح في مفهوم جان كـوهين        )1("علم االنزياحات اللغوية  "لماهية األسلوبية فهي  

)2(."المجاوزة الفردية أو طريقة في الكتابة خاصة بمؤلف واحد"هو 

ومن الدال جدا أن نشير في هذا السياق إلى أن االنزياح كممارسة شـعرية قـد                

سلكوا في إبداعاتهم مـسلك     "أن الذين    و لحداثة الشعرية أصبح ملمحا بارزا من مالمح ا     

فجـاءت نـصوصهم    ،  ال مطابقا للمعيار العام    و البحث الدؤوب عن كل ما ليس شائعا،      

مغـاير   و اإلبداعية بمثابة كيان من الكلمات تتجاوز فيه مستويات التلفظ بشكل متناسق،          

معيار المغاير؛ ألنها تعتمد    للمألوف، أو بتعبير آخر بمثابة انزياحات مقصودة تستهدف ال        

"جاكبـسون "يرى   و ،)3("التحدث لآلخرين بلغة غير اللغة التي يتحدث بها الناس جميعا         

)Roman Jackobson( بحث عما يتميز به الكالم الفني عن بقيـة  : "أن األسلوبية هي

.)4("عن سائر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيا ومستويات الخطاب أوال،

سلوبية المعاصرة التي تقدم نفسها على أنهـا مطمـح علمـي            إذن من مهام األ   

(visée scientifique) جيرار جنجمبر" كما يرى)"Gérard Gingembre(   أنهـا ،

، أمـا   )5(دائما تبحث أو تحيل على السمة الفردية لمدرسة أو جنس في استعمال اللغـة             

Jean( "جون ديبوا"األسلوب عند  Dubois(ـ  "أصحابه فهو  و الة الفرديـة  سـمة األص

، كمــا أن األســلوبية هــي الدراســة العلميــة)6("للــذات الفاعلــة فــي الخطــاب

)l’étude scientifique(األدبية لألسلوب في األعمال )تشدد مجمـل التعريفـات    و،)7

 طريقـة متميـزة   "ردي المتفرد كما سنرى الحقا، فهـو        الغربية لألسلوب على بعده الف    

ـ  "عنـد   )8("خاصة، بكاتب معـين  وفريدة،و George("هجـورج موليني Molinet(¡

Pierre) "جيرو بيار"واألسلوبية عند  Giroux) دراسة المتغيرات اللسانية إزاء :" تعني

 محمد المولى ومحمد الغمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، :ترجمة بنیة اللغة الشعریة، :جان كوھین -)1(
.16، ص1986، 1المغرب، ط

.23المرجع نفسھ، ص -)2(
.11 ص،2002-2001، 3 البرزخ والسكین، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة، ط:عبد هللا حمادي -)3(
.11ص، 1989 ،1ط  األسلوبیة منھجا نقدیا، دار اآلفاق، بیروت، لبنان،:محمد عزام: ینظر -)4(
.181 صي العربي الجدید، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقد:یوسف وغلیسي :ینظر -)5(
.182 صالمرجع نفسھ، -)6(
.182 صالمرجع نفسھ، -)7(
 بسام بركة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ، وتقدیم:ترجمة األسلوبیة، : جورج مولینیھ-)8(

.66 ص،1999، 1ط
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المعيار القاعدي، وهذا ما يتطابق مع التقليد القديم الذي يضع البالغـة فـي مواجهـة                

القـوانين  القواعد، والقواعد في هذا المنظور هي مجموعـة القـوانين؛ أي مجموعـة              

، فاألسلوبية تحدد نوعيـة     واإللتزامات التي يفرضها النظام والمعيار على مستعمل اللغة       

ال يـستطيع الكاتـب أن       القواعد هي العلـم الـذي     (...) في داخل هذا النظام    الحريات

؛ ألن هذا الموضوع نقد األسلوب      ما يفعله  و يصنعه، أما األسلوبية فهي ما يستطيع فعله      

.)1("نصعلى المستوى ال

وفي هذا السياق تصبح أعظم سمة تميز األساليب عند الكاتب على نحو خـاص هـو                

من ناحية أخرى هو كونها دليال علـى شخـصيات أولئـك فـي               و تفردها من ناحية،  

مر الذي يجعل األسلوبية بحثا في كيفيـة هـذه التـصنيفات            األتصرفاتهم في األلفاظ،    

.ئصها المميزةخصا وة، الستكشاف قوانينها المسيرةرالح

: مفهـوم األسلـوب-1-2

بدأ مفهوم األسلوب يتحدد ويتسع في الوقت ذاته، حيث تقترح علينـا القـواميس      

ما لم يقل عن عشرين تعريفا لهذه الكلمة، يذهب أهمها من طريقة التعبير عن               " الحديثة

،الفكر إلى طريقة العيش، مرورا بالطريقة الخاصة لكاتـب مـن الكتـاب، أو الفنـان               

.)2("إلى آخره...أو الفن، أو الثقافة، أو الجنس، أو العصر، 

  أهمها خاصية التفرد   ةقد ارتبط مفهوم األسلوب عند الغربيين بخصائص مختلف       و

سمة األصـالة    ":أصحابه هو  و "اجون ديبو "اإلحصاء، إذ نجد األسلوب عند      و االنزياحو

خاصة بكاتب   و فريدة و قة متميزة طري"هو أيضا    و ،)3("الفردية للذات الفاعلة في الخطاب    

Charles"(شارل بـالي " استمد قدو ، هذا"جورج مولينيه"عند  )4("معين Bally(  فكـرة 

Ferdinand(سوسير من أستاذه دي" اللغة والكالم"ثنائية  de Saussure (  واسـتثمرها

 في تعريف األسلوب فحصره في تفجير الطاقات التعبيرية الكامنة في صـميم اللغـة،             

جها من عالمها االفتراضي إلى حيـز الوجـود اللغـوي الـذي يمثـل الكـالم                بخرو

.8،9 صماء القومي، بیروت، د ط، د ت، منذر عیاشي، مركز اإلن:ترجمةاألسلوبیة، األسلوب و : بیار جیرو-)1(
.6، صالمرجع نفسھ -)2(
.182 ص إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،:لیسيغ یوسف و:ینظر -)3(
 وتقدیم بسام بركة، المؤسسة الجمعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، :ترجمة األسلوبیة، : جورج مولینیھ-)4(

.66 ص،1999، 1ط
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 الفعلي والفردي والمميز للغة، وبالتالي إدخال عناصر اللغة في عالقـات            االستعمالأو  

تربطها ببعضها البعض، للحصول على نص مكتمل، أو بنية نصية دالة، هذه البنية هي              

Léo ("سـبتزر "يعـده   و،)1("انحراف اللهجـة الفرديـة  "ب الذي هوواألسل Spitzer(

.)2("انحرافا فرديا بالقياس إلى قاعدة ما"

Paul( "بول فاليري"و Valery ( انزياح بالنسبة للقواعـد "يقر بأن األسلوب")3(¡

هـذا التعريـف     ،)4("انزياح يعرف كميا بالقياس إلى معيـار      " بأنه   "بيار جيرو "يعرفه  و

 في مفهومه لألسلوب الذي يعتمد هـو        "كوهين"ده   ما أك  وه األخير مستند إلى اإلحصاء   

 متوسط انزيـاح مجموعـة    "أيضا على اإلحصاء، إذ يكون األسلوب الشعري لديه هو          

أيـة  ) معـدل شـاعرية  (القصائد، الذي سيكون من الممكن نظريا االعتماد عليه لقياس        

.)5("قصيدة كيفما كانت

 دراسة األسلوب هو إضفاء      في اإلحصاءلقد كان من الدوافع الرئيسية الستخدام       

كذلك من أجل تخطي عوائق تمنع من استجالء         و موضوعية معينة على الدراسة نفسها،    

.مدى رفعة أسلوب معين أو حتى تشخيصه

وكثيرا ما يجري التركيز فـي ماهيـة أو تعريـف األسـلوب علـى جانبـه                

Roland(  أطروحات روالن بـارت ييتضح ذلك جليا أيضا ف والفرداني Barthes(¡

ألنه مـسعى   و ،(...)إنه عزلته    سجنه، و شيء الكاتب هو روعته   : "حيث األسلوب هو  

إنـه الجانـب    / أو تفكيـر فـي األدب      مغلق للشخص فإنه ال يكون قط نتاج اختيـار        

ليس (...) مزخرف يزين لحنا مجهوال      األسلوب صوت (...) الخصوصي في الطقوس  

يكون كثافته انطالقا    و لقة للشخص، لألسلوب سوى بعد عمودي يغوص في الذاكرة المنغ       

 من تجربة معينة للمادة، إن األسلوب ما هو إال استعارة أي معادلة ما بين البنية األدبية               

بهذا المفهوم قدم لنا روالن بارت ملخصا وجيزا لمواصفات         . )6("البينة اللحمية للكاتب  و

.15 ص بنیة اللغة الشعریة،:جان كوھین -)1(
.15.16.17 صالمرجع نفسھ، -)2(
.09ص، ي منذر عیاش:ترجمة األسلوب واألسلوبیة، : بیار جیرو-)3(
.15 ص بنیة اللغة الشعریة،:جان كوھین -)4(
.15 صالمرجع نفسھ، -)5(
، 3كة المغربیة للناشرین المتحدثین، الرباط، ط محمد برادة، الشر:ترجمة الدرجة الصفر للكتابة، :روالن بارت -)6(

.35 ص،1985
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ات أسلوبية تحقق له    برنامجه األسلوبي، فاألسلوب عنده هو ما يتميز به الكاتب من سم          

هو في الوقت ذاته محاولة مـن الكاتـب          و الخصوصية عن غيره من الكتاب،     و التفرد

 .تسعى إلى رسم شخصيته عن طريق تأليف الخطاب النصي تأليفا خاصا يشبه الـسحر       

.كيفية القول أو طريقة التعبير: هذا ما يسمى عادة بـو

هـو   و طريقة في الكتابة  "أنه  وعلى هذا النحو عرف بيار جيرو األسلوب أيضا ب        

في مقابـل ذلـك نجـد        و ،)1(..."استخدام الكاتب ألدوات تعبيرية من أجل غايات أدبية       

Michel(وكميشال فو Foucault (طريقة معينة فـي   ":خر األسلوب بأنهيعرف هو اآل

المضمون  و قع في شرك التمييز السخيف بين األسلوب      ن من الواجب هنا أالّ    و ،)2("القول

"المـدلول  " أو "المحتـوى " ألن القول هو ما يشكل       ؛"كيفية القول "بين   و ،"ن ما يقال  أو بي 

 الخطاب مقابل صمت الوجود المجرد أو ضمن        ينشئ، الخطاب إذا ما لم      "الموضوع"أو  

المدلول  و همهمة ارتعاش األشياء السابقة على اللغة، فإنه ال يكون هناك فرق بين الدال            

هذه الفروق في الواقع هي نتيجة الحادث        و المعنى، و لرمزالموضوع، بين ا   و بين الذات 

أن يقنـع    و هو أن يوجـد    و الخطابي، لكن هذا الحادث يبقى دون وعي لهدفه الحقيقي،        

اإلخفـاء   و األسلوب هو طريقـة هـذا الكـشف        و عشوائية وجوده بقناع القول البسيط    

.المتزامنين في الخطاب

 رصد الهروب من هـذه الـسمات   ن أقرب إلىيإذن أصبح األسلوب عند الحداثي    

التي أشار إليها بـارت، فاألسـلوب عنـد     العامة نشدانا لتحقيق السمات الفردية للكاتب  

.التميز في حين أن الكتابة جماعية وبارت فردي يتسم بالفرادة

في التعبير عـن     وما نستنتجه من هذه الماهيات هو أن األسلوب طريقة الكاتب         

تميزها عـن    و تفردها و  هذا الموقف عن شخصيته األدبية،     اإلبانة من خالل  و موقف ما، 

ما  و لحنه، و الصوت و سحرها و العبارات صياغة و تأليفها و سواها في اختيار المفردات   

بعبارة موجزة األسلوب هو الفـرد   وإلى ذلك من االستخدام المتميز للتشبيهات البالغية،    

.9 ص منذر عیاشي،:ترجمة األسلوب واألسلوبیة، : بیار جیرو-)1(
 محمد عصفور، المجلس الوطني :ترجمة البنیویة وما بعدھا من لیفي شتراوس إلى دریدا، :جون ستروك :ینظر -)2(

.119 ص،1996، 1واآلداب، الكویت، ط للفنون
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ة رمزية داللية تحمل فـي      أو الشخص أو شيء الكاتب، إنه التركيب الذي يشكل معادل         

.طياتها أبهى صورة من صور استخدام الكالم لدى كاتب ما

متواصـل فـي األسـس       و بحث دائم  و أما األسلوبية فهي علم دراسة األسلوب،     

غيرت نظام   و هي باختصار مغامرة انزياحية حطمت    ) األسلوب(الموضوعية لهذا العلم    

الرموز تبتعد عن مرجعيتهـا     و جعل الدوال الجهاز اللغوي، في مستوياته المتباينة، مما ي      

عدولها عما وضعت له أصال بقدر ما       و انزياحها و بقدر انحرافها  و في سياقاتها األدبية،  

.كون نصيبها من األدبية أكبري
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: األسلوبيالتحليلمستويـات  و مبـادئ-2

تطبـق   و آيات محددة تعتمد في التحليل،     و األسلوبية على قواعد   ولم يتفق منظر  

القيود، هـذا الـذي يميـز الـدرس          و ألدبي نص يهزأ بالحدود   ا ألن النص    ؛طبيقا آليا ت

.هذه هي المعادلة الصعبة فيه واألسلوبي عن الدرس البالغي

تعدد معانيه من الخواص المميزة للتحليل األسلوبي فلغة النص          و إن انفتاح النص  

ر إلى الخطاب األدبي علـى      تتسم بالتعدد الداللي، لذا يجب على الناقد أو الدارس النظ         

جب النظـر إليـه     يأساس أنه نص مفتوح ال يمكن تحديده بدقة من الناحية الداللية، بل             

.على أساس التعدد الداللي الذي تبوح به مختلف المستويات المتراكبة

تعرف بـال في تحليله، ال يكتفـي      لى حد ما    إولكي يكون المحلل األسلوبي ناجحا      

 بـل   -الـداللي  و التركيبي و الصوتي، و  المستوى الصرفي،  -هةعلى المستويات المتشاب  

ون الحساسية الجمالية الالزمة في أيـة قـراءة   ليجب عليه أن يفسر تماسكها في ضوء    

ذلك من   و ، كما يجب عليه أن يستنتج اآلليات النقدية المناسبة لدراسة نص أدبي           )1(نقدية

يبوح للدارس بمجموعـة مـن      خالل قراءته لذلك النص؛ ألن النص الحداثي هو الذي          

النص  اآلليات أو الطرق أو الخطوات التي تمكنه من الغوص في مكنونات أو جماليات            

.ليس المنهج هو الذي يفرض على النص األدبي آليات معينة واألدبي،

 بهده الرؤية النقدية يصبح الطابع اإليحائي من أهم خصائص اللغـة األدبيـة،            و

د معنى الدال الناتج عن وضع قيم متراكبة فوق الوظيفـة           هو يمثل لونا من ألوان تعد     و

حلل األسلوبي في دراسته لإليحاءات مـن العنايـة         مال بد لل   و اإلعالمية الخالصة للغة،  

العاطفية التـي تطبـع      و األوضاع األيديولوجية لشكلية المسؤولة عن    ابجذور الصياغة   

اللي الناتج عن اإليحـاءات     أسلوب الكاتب بطابع خاص مميز لنصه األدبي، فالتعدد الد        

 من خواص اللغة األدبية الجوهريـة هـي اللـبس           يتسع بقدر ما يرتبط بخاصية أخرى     

.المتمثل في التعقيد المقصود للعالم المصور في النص األدبي

يكتفي بتأشير البنى األسلوبية    : "إذا تساءلنا عن دور المحلل األسلوبي نقول إنه       و

 تأثيرا فيه  و تمارس ضغطا على القارئ    و  بروزا في النص،   اللسانية التي تخلق توترا أو    

.57 ص،1884، 1، ع5 علم األسلوب وصلتھ بعلم اللغة، مجلة فصول، القاھرة، مج:صالح فضل :ینظر -)1(
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غالبا ما يستعان باإلحصاء في هذا العمل الذي يقيس متوسط االنزياحات فـي الـنص     و

 فالمحلل األسلوبي يقوم برصد السمات      ،)1(..."عن قوانين الصوت أو التركيب أو الداللة      

شر على ذوقه النقدي، حيث يعمد      مارس تأثيرها المبا  األسلوبية البارزة في النص، التي ت     

المحلل األسلوبي إلى إحصاء هذه البنى األسلوبية ثم يقيس متوسـط االنزياحـات فـي               

دون  النص على مستويات عدة، بدءا بالمستوى الصوتي فالصرفي فالتركيبي فالداللي،         

.تواتره في النص ونسيان معدل التكرار

Michael( تيرميـشال ريفـا  أما هدف التحليل األسلوبي فيوجزه  Riffaterre(

 "ريفـاتير "، فالبحث األسلوبي عنـد      )2("اإليهام الذي يخلقه النص في ذهن القارئ      : "بأنه

ال يمكن فهم هذه الوقائع إال في اللغة، بمعنى أن           و يستدعي انتقاء وقائع أسلوبية متميزة،    

نـصوص  على الرغم من ذلـك فـإن ال        و اإلطار الذي يضم هذه الوقائع إنما هو اللغة،       

األدبية ال تعد كذلك إال إذا دخلت في عالقة مع القارئ فمن المؤكد أن النصوص إنمـا                 

هي كلمات، لكن هذه الكلمات ال تستوفي شروط تحقيق سـمة األدب إال فـي ضـوء                 

 استثناءات عدة من أجل إعالء مكانـة التحليـل          "ريفاتير"لهذا مارس    و عالقتها بالقارئ 

.)3(لى سائر المقاربات األخرىإعطائه األولوية ع واألسلوبي

لكي يحل مشكلة    و  خارج حدود النص   -من وجهة نظر ريفاتير    -ليس ثمة أدبية    

األدبية استثنى العلوم التي ال تمثل حاجة ماسة للمحلل األسلوبي فعمـد إلـى اسـتثناء                

البالغة كونها أسلوبية تقنينية إرشادية تعمم التحليل األسلوبي، كمـا اسـتثنى الـشعرية     

تعجز عن إبراز السمات الخاصة داخل النص األدبي،         و نها تعمم الظواهر أو القوانين    كو

تبعا لذلك تصبح هذه المقتربات غيـر        و ذاته) التعميم(كما استثنى الشرح األدبي لسبب      

.تعميم ومؤهلة للكشف عن خصوصية النص األدبي نظرا لما تتصف به من شمول

 ،2001، 40، ع10 ج المنھج األسلوبي في النقد العربي الحدیث، مجلة عالمات جدة، م:بشرى موسى صالح -)1(
.289 ،288ص

،1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  للسیاب،"دراسة في أنشودة المطر"سلوبیة  البنى األ:حسن ناظم :ینظر -)2(
.73د ت، ص

.74 ص، للسیاب"أنشودة المطر" دراسة في ،سلوبیةالبنى األ: حسن ناظم -)3(
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ي يبحث عن فردية النص األدبي هو التحليل         الذ "ريفاتير"إن التحليل الوحيد لدى     

 حافظا على المنطلق لمحايث في دراسة األسـلوب،       مي   بق -إذن - ريفاتير   .)1(األسلوبي

أنه بقي هو هـو مـن حيـث          على الرغم من إدخاله للقارئ في التحليل األسلوبي إال        و

 الواقعـة   نه يـرى  أ، ذلك أن ما يميز اتجاهه       )األسلوب البنوي (بقي يدعى بـ     و المبدأ،

أن هذه األخيرة إنما تدرك      و اللسانية تكتسي السمة األسلوبية فتتحول إلى واقعة أسلوبية،       

ليست في الـنص وحـده، أو فـي القـارئ      والقارئ، وعبر العالقة الجدلية بين النص  

.)2(وحده

لى المتلقـي أو القـارئ      إ -ضمن منظور ريفاتير   -إن مهمة التمييز هذه تحال      

لى القارئ  إ في عملية االتصال، إن المهمة هنا تحال بشكل أكثر دقة            بوصفه قطبا رئيسا  

الذي يتلقى النص األدبي بطريقة مختلفة حتما عن الطريقة التي يتلقى بهـا اللـسانيون               

من هنا تنصب عناية ريفاتير على الطريقة التي بها يفكك القارئ شـفرة              و النص نفسه، 

.)3(النص

دبي من خالل السمات األسـلوبية التـي        وتتحقق خصوصية أو هوية النص األ     

تطبعـه   و ، أو الداللية  ، أو النحوية  ، أو الصوفية  ،تتبدى في كل خلية من خالياه الصوتية      

بطابعها فتهيمن عليه هيمنة تامة، كأن يتكئ شاعر من الشعراء في تعبيره عن تجربتـه               

صـيغ  على بنيات رمزية خاصة، أو علـى         -مثال -على بعض التقنيات، كاعتمادهم     

استعارية ترتكز إلى التشخيص أو التجسيم أو التجريد، أو يقيم أسلوبه علـى مفارقـات        

 أن نـربط بـين صـيغ         علينا لكنه من الصعب  ،  تصويرية، أو غير ذلك من األساليب     

 ألن الشاعر دائم البحث عـن       ؛ ال انفكاك معه   اقيم شعورية محددة ربط    و تعبيرية معينة، 

 هـو  و رؤاه المتفردة الخاصة،   و لتعبير عن خصوصياته  دة ل جتقنيات أكثر    و صيغ جديدة 

.النفالت من قيد القوالب الكالسيكية الجاهزة المرتبطة بمواقف محددة سلفااما يتيح له 

لتخطي صـعوبة   " الكلمات المفاتيح "لقد تشبث أو تمسك بعض األسلوبيين بفكرة        

ويـة للـشعر، فهـذه      النبش عن الحاالت الوجدانية النائمة تحت التراكيب اللغ        و الكشف

،1988 ،1 طبحوث في النص األدبي، الدار العربیة للكتاب، تونس،: محمد الھادي الطرابسي: ینظر -)1(
.16، 15ص

.75 صوبیة، دراسة في أنشودة المطر للسیاب، البنى األسل:حسن ناظم :ینظر -)2(
.73 صالمرجع نفسھ، -)3(
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ر العوالم الداخلية للفنـانين أو الفتـات تـشير إلـى            يالكلمات تكون بمثابة مصابيح تن    

 لكنها تظل دوما عاجزة عن الكشف      و اهتمامات الكاتب،  مؤشرا على نوعية   و اتجاهاتهم،

 "دي سوسـير  "تعود هذه الفكرة إلـى       و الذهنية للمبدعين،  و البحث عن البنيات النفسية   و

 تنحـصر   "سوسير"نواه المرجع النصي أو هوية الجهاز عند        "؛ ألن   "ريفاتير"من بعده   و

   موزعة على طول    و عاد اكتشافها متفرقة في مواطن مختلفة من النص،       في كلمة واحدة ي

 أن المرجع النصي كامن في التحويالت المعجمية التـي          "ريفاتير"الجمل، في حين يرى     

الداللية كعالمة المرض العـصبي يـضغط       تطرأ على معطى داللي ما، ذلك أن النواة         

تنفجر في مواطن أخرى من النص كانفجار البركان فتخرج فـي           عليها الكبت فيجعلها    

وقد اتخذ كـل    ،  )1("أشكال عالمات أخرى، أي في أشكال مرادفات أو ما كان من قبيلها           

ول إلـى  وسيلة من الوسائل للوص   " الكلمات المفاتيح "من هذين الباحثين األسلوبيين فكرة      

.النواة الداللية فيه ومركز اإلبداع

) الكلمـات المفـاتيح   (إذا كان األسلوبيون قد ركزوا في تحليلهم األسلوبي على          

للبحث عن الداللة الرئيسة أو النواة الداللية في النص، فإنهم استخدموا أيـضا عنـوان               

إنه اإلشارة  ... أو العمل األدبي عموما   العنوان ذو صلة عضوية بالقصيد      "القصيدة؛ ألن   

هو النداء الذي يبعثه العمل األدبي إلى مبدعه،         و األولى التي يرسلها المبدع إلى قارئه،     

، فـالعنوان فـي     )2("القـارئ  و العمل األدبي  و األخيرة بين الكاتب   و إنه الرابطة األولى  

الدراسة األسلوبية يهدي القارئ إلى الطريق الذي يصل به إلى النـواة الدالليـة التـي                

كثيرا ما نجد أيضا أن العنوان يحمل في تركيبتـه اللغويـة             و سعى إلى الوصول إليها،   ي

.سمة أسلوبية

يتجه المحلل أو الدارس األسلوبي من القارئ إلى دراسة الكلمات المفاتيح إلـى             

هـذا مـا     و لى االنزياح أو االنحراف أو العدول عن القاعدة،       إالسمة األسلوبية للعنوان    

D.C)وضعه فريمان  Freeman)لذي تتحرك فيه األسـلوبية فـي   ا النقدي قل في الح

:هي وثالثة أنماط

.األسلوب بوصفه انحرافا عن القاعدة-1

.124صدبي وقضایاه، مجلة فصول القاھرة، األ النص :محمد الھادي الطرابسي -)1(
.74 ص،1983، 1، طباط مدخل إلى علم األسلوب، دار العلوم، الر:دا شكري عی-)2(
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.األسلوب بوصفه تواترا أو تكرارا ألنماط لسانية-2

.)1(األسلوب بوصفه استثمارا لإلمكانات النحوية-3

 فثمة مقتـرب    لى األسلوب بوصفه انزياحا أو انحرافا،     إ النظر   -هنا -وما يهمنا   

لألسلوب يقوم على مقارنة مجموعة معينة من السمات بمجموعـة أخـرى بموجـب              

 أيباألحرى فإننا نـضع   و هذا القرن،ياتينستاالنزياح الذي يعد المقترب الشائع خالل   

بمواجهـة   و أو لحقبته، ) النص(نص أو فقرة من اللغة بمواجهة المعايير اللسانية لجنسه          

.)2(ككلالجوهر المشترك للغة 

لعينيـة فـي    اإذن فاالنزياح يتخذ أنماطا مختلفة من ناحية تنوعاته أو تحققاتـه            

النصوص األدبية، كما أن وجهة نظر الدراسة التي تطبق مقولـة االنزيـاح يمكـن أن     

تتنوع كذلك، ما دام جوهر عملية تطبيق مقولة االنزياح، إنما هـو إجـراء مقارنـة،                

إنمـا كـشيء     و ،شيء في ذاته  ك ال   يتأمله و ص األدبي ع الن ضبيق مقارن، ي  طفالتطبيق ت 

خر متجسدا كنص آخر    خر حاضر في الذهن، سواء أكان هذا اآل       آمرتبط بطريقة معينة ب   

.)3(أم كنمط حقبة معينة سابقة عن حقبة النص

لقد جعل الكثير من منظري األسلوبية مقولة االنزياح من المسلمات التي تـشمل             

.ن محاولة تحديده بنمط معين من النصوص األدبيةتنوعات النص األدبي من دو

لكـن   و بمفهوم االنزياح عن القاعدة العامة،     -إذن -لقد ارتبط مفهوم األسلوبية     

هذا الربط كثيرا ما يثير مشكالت تتعلق بكيفية تحديد االنزياحات التي يرتكبها الـنص              

ص، فتحديد االنحـراف     عنها ذلك الن   نحرفاكيفية تحديد القاعدة العامة التي       و األدبي،

المعرفة، اللتين تتعلقـان     و لخبرةلربما يخضع    و ثقافية و ربما يخضع لمحددات تاريخية   

 الثقافية ربما تحدد أنماطا من االنزياح في حقبة معينـة          و بالقاعدة، فالسياقات التاريخية  

ي سياق ثقـاف   و  بحيث ال تمثل تلك األنماط انزياحا ما في حقبة أخرى          ،ثقافة معينة فقط  و

.آخر

غير ثابتـة، ربمـا يعثـر        و ومن هنا نستنتج أن القيم األسلوبية هي قيم متغيرة        

 لم تكن تمثـل أي      ،القارئ على بنى أسلوبية في نص شعري عائد إلى العصر الجاهلي          

.147 ص،1984، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، یة البالغة واألسلوب:محمد عبد المطلب :ینظر -)1(
.43 ص،ب البنى األسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر، للسیا:حسن ناظم :ینظر -)2(
.43 صالمرجع نفسھ، -)3(
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لكـي تحـدد     و العكس بـالعكس،   و ملمح أسلوبي بالنسبة إلى قارئ عاصر ذلك النص،       

حساسة إزاء   و من أن نتوفر على معرفة دقيقة      البد لنا    ،االنزياحات في نص أدبي معين    

من دون تلك المعرفة فإننا نغفل كثيرا        و القواعد العامة التي يقاس االنزياح على ضوئها،      

.من االنزياحات التي يتوفر عليها النص األدبي

وإذا ما افترضنا أننا استطعنا أن نحدد االنزياحات في نص ما فكيف يمكـن أن               

 قيمة أسلوبية إلى االنزياح فليس كل انزياح يتوفر علـى           -بقا له ط -نحدد معيارا نسند    

قيمة أسلوبية، كما أنه ليس كل قيمة أسلوبية يتوقف وجودها على تحقيق االنزياح، إذن              

)1(.من الذي يحدد االنزياح؟: نستطيع القول

"جـان كـوهن   " عن هذا الطرح مـن خـالل مـشروع           "ظماحسن ن "لقد أجاب   

يحـدد  ، فـي حـين      تاحات بمختلف أنواعها إنما هو عالم اللسانيا      أن الذي يحدد االنزي   

.)2(إنما هو القارئ أو مجموعة القراء االنزياحات في مشروع ميشال ريفاتير

الصورة، أو االستعمال المجازي     ""ريفاتير"ومن أنماط االنزياح المعنوي حسب      

تتجـاوز مفاهيمهـا    الصورة بهذا الطرح في الدراسة أو الحقـل األسـلوبي            و ،)3("للغة

.المجاز والكناية والتشبيه والتي يحصرها المعاصرون في االستعارةوالمتداولة،

لقد صنف الغربيون االنزياحات في خمسة نماذج استنادا إلـى معـايير تحـدد              

:االنزياح نفسه

تصنيف االنزياحات استنادا إلى درجة انتشارها في الـنص بوصـفها انزياحـات             -1

ص كاالستعارة التي تعد انزياحا موضعيا عن النظام اللـساني،         متموضعة في سياق الن   

أو بوصفها انزياحات تشمل النص األدبي في عمومه كالتكرار الذي يمكن تحديد درجة             

.انزياحه طبقا لعمليات إحصائية

تصنيف االنزياحات بالنظر إلى نظام القواعد اللسانية فتبرز لنا انزياحـات سـلبية             -2

.انزياحات إيجابية كإضافة قيود معينة مثل القافية وة،كتخصيص القاعدة العام

.45 ،44 ص، للسیاب،"أنشودة المطر" البنى األسلوبیة، دراسة في :حسن ناظم -)1(
، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)دراسة في األصول والمنھج والمفاھیم( مفاھیم الشعریة :حسن ناظم -)2(

.118 ،117 ص،1994
، دار 1، ج)األسلوبیة واألسلوب( األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، :نور الدین السد -)3(

.181 ص،1997،   ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط
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تبرز لنا انزياحـات    تصنيف االنزياحات بالنظر إلى عالقة القاعدة بالنص المحلل، ف        -3

انزياحـات   و  انفصال وحدة لسانية عن القاعدة المهيمنة على الـنص،         يفداخلية تتمثل   

.خارجية تتمثل في اختالف أسلوب النص عن القاعدة التي كتب النص بلغتها

تصنيف االنزياحات بالنظر إلى المستوى اللساني الذي تستند إليه تلك االنزياحـات             -4

.داللية ونحوية ومعجمية، وصرفية وصوتية وفتبرز لنا انزياحات خطية

 "ياكوبسون"التأليف طبقا لفرضية     و ارتصنيف االنزياحات بالنظر إلى مبدأي االختي      -5

نزياحـات  افي إسقاط مبدأ التماثل من محور االختيار على محور التأليف، فتبرز لنـا              

 الصفة مكـان الموصـوف   واستبدالية تحطم قواعد االختيار كوضع المفرد مكان الجمع 

.)1(اللفظ الغريب مكان المألوفو

يات الكاتب الذي ال يستكين إلـى       التجاوز من صالح   و الخرق و فعمليات االنزياح 

ساكن، بل يظل في بحث مستديم عن أفق يتجاوز من خالله العالقات السياقية المتعارف              

 العالقات الداللية ليخلق لنصه عالقـات جديـدة        و عليها، فهو يقوم بعملية هدم القوانين     

بي بحاجـة  ال مألوفة؛ ألجل إثارة المتلقي، ألن النص األد وسياقات لغوية غير معهودة  و

.لعل الوظيفة التأثيرية هي أجل تلك الوظائف جميعا والستكمال جميع وظائفه،

"تـودوروف "إن عملية الخرق هي نـوع مـن اللحـن المبـرر كمـا عنـد                 

)Tzvitan Todorov( أو نوع من الخطأ المقصود عند جون كوهين، أو عملية نابعة ،

.)2("سونبجاك"من اختيار منهج كما عند 

هي سمة جوهرية في مجـال       و  آلية التحول  أيضاسلوبية  المقاربة األ ومن آليات   

 تعمل على تخطـي الوظيفـة   ،التداعي والفنون األدبية يقترب معناها من معنى التجاوز     

قواعـد جماليـة جديـدة، تؤسـس        و القاعدية للواقع الخارجي، إلى وظائف     و المرجعية

ث أثرها في نفسية المتلقي من خالل       قوانينها المستقلة بعيدا عن ذلك الواقع العيني، فتحد       

من هذا المنظور يصبح النص مجموعة      "الطاقات التي تولدها أنظمتها اللغوية الخاصة،       

يجره الثاني فـي اتجـاه       و من نقاط التجاذب بين قطبين، يجره األول في اتجاه المرجع         

 ،1985، 1، منشورات دار األفاق الجدیدة، بیروت، ط)مبادؤه وإجراءاتھ( علم األسلوب :صالح فضل :نظری -)1(
.186-181ص

 التأویل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، دار بھاء :محمد كعوان :ینظر -)2(
.89 ص،2010، 1لحدیث، األردن، طاالدین، الجزائر، عالم الكتب 
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 بةكالجسم الحي ال يقوم إال علـى قـوة سـال           هو ما يسمح بالقول بأن النص      و معاكس،

لقوتين اهو أخيرا كشأن كل الظواهر الكونية التي تكتسب حيويتها من            و ،أخرى موجبة و

 الحـذف  و الـذكر  و التأخير، و مي التقد :ولحمن مظاهر سمة الت    و ،)1("المذكورتين سابقا 

...االلتفات والتعريف والتنكيرو

مبدأ االختيار التي تـضفي      و ومن غايات الدراسة األسلوبية الوقوف على أسس      

تجليه وسائل االستخدام للوحدات اللغوية ضمن النسيج        و لى النص قيما جمالية، مؤثرة    ع

بشكل واضح، فإن كل كاتب      و ديد طرق االتساق التي يوفرها السياق،     حت و الداللي العام، 

 أن ما يجعل أساليبه متميزة إنما هو اختياره للمفـردات  ويعتمد على الذخيرة العامة للغة  

.فالمؤلف يختار سمات معينة من الموارد الكلية للغةتشكيلها،  وتوزيعهاو

شعراء يتساوون بالنظر إلى االختيـار كمبـدأ         و كتاب و إن جميع مستعملي اللغة   

 كمحور تنبني عليه المتتالية اللسانية إضافة إلـى محـور           - اكبسونجلساني أو بتعبير    

ن إلـى   وطرض م - على اختالف أغراضهم   -من هنا فإن كل مستعملي اللغة      و التأليف،

اوون إذا ما نظرنا إلى االختيار بوصفه       نهم ال يتس  أالتأليف، بيد    و اعتماد محور االختيار  

. أسلوبيا، أي بوصفه اختيارا متميزا من اختيارات مستعملي اللغة االعتياديةأمبد

كيفيـة   و إن الختيار في جوهره واحد، لكنه مختلف من ناحية طبيعته الظاهرة،          

غـة المتميـزة، فثمـة إذن       لضفي عليه ميزة معينة تجعله لصيقا بال      تحققه، األمر الذي ي   

 متميـز   اثانيهم و ي للغة، داختياران أحدهما لساني أو كالمي يستخدم في االستعمال العا        

 يالمتمثل ف  و )2(ذلك هو االختيار األسلوبي    و يستخدم في االستعمال غير االعتيادي للغة،     

وم على إمكـان االسـتبدال علـى محـور          هي ذات طبيعة إيجابية تق     و عالقات الغياب 

حدث من سلسلة عمودية مـن الكلمـات        ) اختيار( جملة هي    أيةعمودي، فكل كلمة في     

إمـا لتـشابه    وإما لتشابه نحـوي،  والتي يصح أن تحل محلها إما لتشابه صوتي بينهما   

.الخ...داللي

للكلمات كما   ٍعاهو اختيار و   و إذن االختيار هو مبدأ من مبادئ المقاربة األسلوبية       

لكلمة المفـردة إلـى التركيـب      اهو أيضا في نظره يتجاوز حدود        و يرى شكري عياد،  

.117 ص،1985، 1اس للنشر، تونس، طر مفھوم األدبیة في التراث النقدي، دار س:توفیق الزیدي -)1(
.54 ،53 ص للسیاب،"أنشودة المطر" البنى األسلوبیة، دراسة في :حسن ناظم -)2(
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التركيب يقتضي صياغة الكلمات المختارة وفق نظام مخصوص، لتـؤدي           و أو الجملة، 

.الجماليةو اإلبالغية والصورة األدبية وظيفتها التأثيرية

 دبـي أساسـا لنـشاطاتهم     لقد أسرف األسلوبيون في اعتبار الشكل في النص األ        

ما يحتويه من سمات أسلوبية يهـدف إلـى          و محورا لمقارباتهم، فالشكل بكل ما يبنيه     و

.توصيل داللة ما إلى المتلقي

ومن أعظم السمات التي برزت في الدراسة األسلوبية وحظيت باهتمـام كبيـر             

بدأ  و المحدثين،علماء األلسنية    قد بدأت أهميتها تظهر في وقت مبكر عند        و "التقابل"سمة  

على سـبيل المثـال هنـاك تقابـل          و ،ارتباطها بالداللة جليا في دراساتهم الفونولوجية     

كلمة  و ،)صائر(تخالف في الداللة كلمة     ) سائر(، فكلمة   "الصاد" و "السين"فونولوجي بين   

 هنا نقول بأن السين وحدة فونولوجية      و ،)صبر(الداللة كلمة    و تخالف في المعنى  ) سبر(

.)1("لداللي في اللغة الواحدةالكن الفيصل هو التقابل  ووحدة فونولوجية أخرى،الصاد و

 يعد سمة أسلوبية، ألنه يرصد المتقابالت في النص األدبـي علـى             "التقابل"إذن  

هو منهج   و يبرز الفوارق المميزة بين عناصر البناء الفني،       و المضمون،و مستوى الشكل 

اصر المكونة للقصيدة، على نحـو واع أو غيـر          في البناء يشكله الشاعر بواسطة العن     

تزداد قوة المقابلة على قدر وضـوح       : "واع، حيث يرى ريفاتير على مستوى البناء أنه       

 يهيئ للمقابلة بحاضـر تمثيلـي       - مثال -النسق، فالسياق القصصي ذو األفعال الماضية     

مـن الجمـل    ل الجملة الخطابية الطويلة يؤدي إلى مقابلة مـع متواليـة            ستسل و منفرد،

على مستوى المضمون فثمة مقابالت تصويرية تقـوم         و ،)2("االسمية القصيرة المنفصلة  

.بإبراز التناقض بين الطرفين

رأى  بكل ضروبه على خط مواز للمقابالت      و يقف التماثل بين اآلليات المتجاورة    

لول، على صعيد المد   و  أن التماثل في البناء يكون على صعيد الدال كالتجانس،         "كوهين"

.)3( على صعيد العالقة-كذلك-ثمة تماثل  كالترادف،

، 1، ع3مج علم اللغة والدراسات اإلثنولوجیة، عالم الفكر، ي أصول البنیویة ف:محمود فھمي حجازي :ینظر -)1(
.164 ص،1982وزارة اإلعالم، الكویت، 

.149 ص،1985، 1 اتجاھات البحث األسلوبي، دار العلوم، الریاض، ط:شكري عیاد -)2(
.126 ص، ومحمد الغمري محمد الولي:ترجمة بنیة اللغة الشعریة، :جان كوھین :ینظر -)3(
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وقد تتناصر السمات األسلوبية فتتراكم مسالك أسلوبية عديدة لخدمة فكرة محددة،           

المماثلة بكل ما يندرج تحتها من روافـد         و المقابلة:  خاصيتا معافيعظم تأثيرها؛ كأن تجت   

ئ يضاعف من الطاقات التأثيريـة      لتغذي نقطة معينة في بنية النص؛ اجتماع تلك المباد        

.)1(لها

افر مع المبادئ األخرى في القصيدة الحداثية مبـدأ         ظبرز المبادئ التي تت   أومن  

اعر المعاصـر    فالـش  ،التكرار، الذي ال يكاد يخلو منه نص شعري معاصر أو حداثي          

وظف التكرار إلبراز قيم شعورية معينة، لها أهميتها التي تميزها عن بقيـة عناصـر               

لتكرار ليحققه جماليا أما الدوافع الفنية للتكرار فإن ثمة إجماعا          االموقف الشعري، فيأتي    

التأثير في  و فيصبح النغم أكثر قدرة على استثارة المتلقي      على أنه يحقق توازنا موسيقيا،      

.)2(نفسيته

وللتكرار في الشعر الحداثي أنماط عديدة، سواء أكان ذلك على مستوى الصوت            

توقعه بأنماط مختلفة مـن     يبما ال     الجملة، فالتكرار يفاجئ المتلقي    مالكلمة، أ أم   الواحد،

.الغيابو خالل ثنائية الحضور

من تميزها عـن     و إن الهيئات التركيبية المتكررة تكتسب خصائصها من موقعها       

لكن هذه األنساق المتكـررة تخـضع فـي       و التشكيالت الفنية التي تؤلف أنساق النص،     

قد تطغى بعض أنماط التكرار على غيرها،       و،  ساحة النص لقوانين داخلية   توزعها على   

.فتشكل أنساقها نظاما معينا، يمكننا أن نطلق عليه سمة أسلوبية

 وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التكرار بأنماطه المختلفة ثمرة من ثمرات االختيـار            

نتج عنه تلك األنساق    ت ترتيبها ترتيبا  و ،التأليف، من حيث توزيع الكلمات على مواقعها      و

يختلف الشعراء فيما بينهم من      و المكررة التي تقيم عالقاتها مع عناصر النص األخرى،       

حيث اختياراتهم التي يشكلون منها تلك األنساق، فمنهم من يميل إلـى حـروف الجـر             

فـي تلـك    يـؤخر   و يقدم و ه الجمل، أو الجمل االسمية أو الفعلية،      اأو الظروف أو أشب   

.150 ص اتجاھات البحث األسلوبي،:شكري عیاد :ینظر -)1(
، 1 البنیات األسلوبیة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط:ينمحمد مصطفى السعد :ینظر -)2(

.173 ص،1987
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كل منهم أغراضه الجمالية من هذا البناء، فكل شاعر حر في بناء تركيباتـه              ل و الجمل،

.)1(التي يكررها

لتعبيرات خصوصيتها، ألنها تـستخدم فـي       اوفي الجانب المقابل قد تفقد بعض       

Austin(يقـول أوسـتن واريـن   ، متباينةو سياقات مكررة warren(يلـك  ورينيـه  و

)Réne wellek(":عينة في تركيب الكالم قد تكرر كثيرا،أو خواص م إن صورا معينة 

، لكن عدنان   )2("في سياقات عديدة مختلفة إلى حد ال يمكن أن يكون لها معنى تعبيري            و

 حسين قاسم يرى بأن هذين الناقدين اللذين نحوا منحى أسلوبيا، ال يستبعدان نهائيا قيـام              

يـذهبان  و عينـة، فكرية م  و قيم شعورية  و صلة من نوع ما بين بعض التعبيرات اللغوية       

  ال تبدو أمرا مـستحيال،     اآلثار و  الخصائص األسلوبية  نتأسيس صلة نوعية بي   "على أن   

أحد السبل إلى تحقيقها هو أن نظهر أن صورا معينة تعاود الظهور مرة بعـد مـرة،                 و

.)3("مقترنة بصورة أخرى متكررة في مقاطع ذات منحى معين في معناها

ويات التحليل األسلوبي في ثالثة مستويات      قد قام صالح فضل بحصر مست      و هذا

النحوي، مشيرا في الوقت نفسه على البـدء فـي           و المعجمي و المستوى الصوتي : هي

لصوتي، الذي يبحث عـن الداللـة الوظيفيـة         اعملية التحليل األسلوبي بعلم األسلوب      

ـ ... أنواعها و لألصوات ائل ثم االنتقال إلى علم األسلوب المعجمي الذي يبحث عن الوس

 حـاالت التـرادف  و  ظواهر نـشأتها، نما يترتب ع و التعبيرية للكلمات في لغة معينة،    

يـل  لرج هـذا البحـث لتح     األلفة، ثم يتد   و الغرابة و التجديد و التجريد و التضاد و اإلبهامو

ثم ينتقل المحلل األسلوبي إلى دراسة أسـلوب التراكيـب          الصور على المستوى نفسه،     

: قيم التعبيرية للتراكيب النحوية على ثالثة مستويات أيـضا        ليختبر ال والجمل والكلمات   

غيرها، ثم الوحـدات     و اإلثبات و حاالت لنفي  و مكونات الجمل، من صيغ نحوية فردية،     

.)4(مباشرةالغير  والعليا التي تتألف من جمل بسيطة مثلما تكون اللغة المباشرة

، 1 في نقد الشعر العربي، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، طاالتجاه األسلوبي البنوي :عدنان حسین قاسم :ینظر -)1(
.214 ص،1992

.184 صالمرجع نفسھ، -)2(
.184 صالمرجع نفسھ، -)3(
 إلشكاالت النظریةاصول والمالمح ودبي المعاصر، دراسة في األاأل محاضرات في مناھج النقد :بشیر تاوریریت -)4(

.191 ص،2006، 1والتطبیقیة، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر، ط



األسلوبي التحليل ومستويات األسلوبيـة :مدخـــــل

19

المـستوى  : عدة أولهـا إن المقاربة األسلوبية تتناول النص األدبي من مستويات       

 هو الذي يتناول فيه المحلل ما في النص األدبـي مـن مظـاهر الـصوت                و الصوتي

ثاني هذه المـستويات هـو       و الوزن، و التكرارو النبرة و مصادر اإليقاع فيه، كالنغمة   و

المستوى النحوي أو التركيبي، فهذا المستوى يبحث عن غلبة بعض أنـواع التراكيـب              

 يه التركيب الفعلي أو االسمي أو تغلب عليه أشـباه الجمـل،           على النص، فهل يغلب عل    

االنسجام الداخلي في    و الترابط و هنا نلحظ دور األسلوبية النحوية في دراسة العالقات       و

.تماسكه عن طريق الروابط النحوية المختلفةو النص

بحثها الدائم في عالم الـنص األدبـي عـن طريـق      و وتواصل األسلوبية تأملها  

الكشف عن تلـك    :" فهي دائما تحاول   لتركيبا و لى الوظيفة األسلوبية للصوت   التركيز ع 

ـ       و التراكيب اللغوية التي تحمل الشحنات الشعورية،       ،ااألدوات الجماليـة التـي تبرزه

الكـالم العـادي    و  بين األسـاليب الـشعرية     -في مثل هذه الحالة   -تنتصب المفارقة   و

مـسبباته،  و آلية النغم  و مستلزماته و مباشرالتعبير غير ال   و محققاته و على قاعدة اإليحاء  

.)1("وعيه الجمالي وعلى أن يجسد ذلك فردية الشاعر

 أما في المستوى الداللي فيهتم المحلل األسلوبي بدراسة استخدام المنشئ لأللفاظ          

دراسـة هـذه     و كتصنيفها إلى حقول دالليـة،    ،  ما فيها من خواص تؤثر في األسلوب      و

ع من األلفاظ هو الغالب، فالشاعر الرومانسي مـثال داللـة           معرفة أي نو   و التصنيفات

يدرس المحلل األسلوبي فـي هـذا   و ...الحية وألفاظه دائما مستمدة من الطبيعة الجامدة    

.عدول في المعنى وما تمثله من انزياحات والمستوى أيضا طبيعة األلفاظ

ها لعالم الـنص    ومن هذا المنظور الثالثي نستطيع القول إن األسلوبية ترسم تأمل         

خر يقـرأه   اآل و دبي رسما تتعدد فيه القراءة، أحدهم يقرأ النص قراءة أسلوبية صوتية          األ

.الثالث يقرأه قراءة أسلوبية داللية جمالية وقراءة أسلوبية تركيبية نحوية

إن ما تقدم من مستويات هو في الواقع معالم عريضة ينتهجها المحلل األسلوبي             

- لجمالية النـصوص   -ال تقف المقاربة األسلوبية      و لنص األدبي في تحليله لجماليات ا   

.113، 112 صعربي، في نقد الشعر الاالتجاه األسلوبي البنوي :عدنا حسین قاسم -)1(
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تالحمها، بل تتجاوز ذلك إلـى مقاربـة ثالثـة عناصـر         و  هذه المستويات  تضافرعند  

:علم النحو التالي" محمد كريم الكواز"جوهرية في العمل األدبي إذ حددها 

.إذ يعالج التحليل نصوصا، قامت اللغة بوصفها: العنصـر اللغـوي-1

الذي يؤدي إلى إدخال عناصر غير لغوية في عملية التحليـل           : العنصـر النفعـي -2

.غير ذلكو هدف النص األدبي والموقف التاريخي،و القارئ وكالمؤلف

)1(.يكشف عن تأثير النص في القارئ و:العنصـر الجمالـي األدبـي-3

تراكيب و قد تعددت مداخل التحليل األسلوبي فقد يكون من مباني المفردات          و هذا

قد يكون المدخل دالليا ينطلق فيه من صـور    و هندسة اآلثار  و أشكال النصوص  و الجمل

أجناسـه   و مقاصده العامـة،   و أغراضه الغالبة،  و موضوعاته الفردية،  و معانيه الجزئية 

نطلق فيه من الظاهرة األسلوبية، أو مجموعـة        يالمعتمدة، كما قد يكون المدخل بالغيا       

د يكون الدخول إليه من الباب التقني، فتعتمـد فيـه المقارنـة            ق و الظواهر المستخدمة، 

."محمد الهادي الطرابلسي" كما يرى )2(أو الموازنة أو التقنيات المقايسة أو اإلحصاء

قــد اســتعانت األســلوبية فــي مقاربتهــا للنــصوص األدبيــة بعلــم  وهــذا

 ي عند البنية اللغوية،   ، إذ لم تتوقف مجاالت مقاربتها للنص األدب       )السيميولوجيا(العالمات

ما تختزنه هذه البنية من طاقات إيحائية، تجليها عالقات المفردات ببعضها في إطـار              و

التجاوز أو االستبدال، بل حددت دالالت التراكيب النحوية عن طريق تتبـع الظـروف              

من خالل تقـصي العوامـل       و التي اكتنفت نشأتها، فأكسبتها دالالت هامشية أو رئيسة،       

. للسياق الذي وقعت فيهالفاعلة

ذلك حين طرح فكرة السياق لتضاف إلى الفكرة التي كانـت       " فاتيرير"قد أثرى   و

كان البحـث عـن    وأو االنحراف، هي فكرة االختيار و مهيمنة على المقاربة األسلوبية،   

"ليفـي شـتراوس   "التقابالت من المجاالت الرئيسة في المقاربة ذاتهـا، حيـث نبـه             

)Lévi Strauss( امتد  ولى هذه التقابالت في دراسته لصلة القرابة في القبائل القديمةإ

، ط ت، 1علم األسلوب، مفاھیم وتطبیقات، دار المنشورات، جامعة السابع من أبریل، ط: محمد كریم الكواز -)1(
 محاضرات في مناھج النقد األدبي المعاصر، دراسة في األصول والمالمح: بشیر تاوریریت: ثم ینظر. 115ص

.واإلشكاالت، النظریة التطبیقیة
.09، ص1992، 1تحالیل أسلوبیة، دار الجنوب للنشر، تونس، ط: د الھادي الطرابلسيمحم: ینظر -)2(
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 إلى أن وصلت عدوى هذه التقـابالت        ،طيف هذه التقابالت ليدخل أطروحات اللسانيين     

.)1(إلى الدراسات األسلوبية الحديثة

ومعنى هذا الكالم أن دراسة البنية النحوية دراسة أسـلوبية صـحيحة تقتـضى              

مل التراكيب النحوية في سياق عام تحـدده مجمـل االختيـارات           بالضرورة وضع مج  

ـ        و التقابالت و أو االنحرافات  أنها أن تـشكل    العالقات الداخلية المستخدمة، التي مـن ش

 .ظاهرة أسلوبية مميزة

ن المقاربة األسلوبية للنـصوص تنطلـق مـن         إ: بناء على ما تقدم يمكن القول     

مستويات عدة، هذه المقاربة ال تتغذى علـى        فعاليات العنصر اللغوي في تموقعه على       

لمميـزة التـي بموجبهـا      اآليات أو قواعد جاهزة، بل لكل نص أدبي قواعده األسلوبية           

الجمال المتوصل إليه من جراء هذه المقاربة      ، و  أثر جمالي   إلى دبياأليتحول هذا األثر    

 العمل األدبـي،  متميز مادامت األسلوبية تبحث دوما عن الفرادة في          و هو جمال متفرد  

 أدبيـة  و ال يتحقق نجاح المقاربة األسلوبية إال بتوفر محللي األسلوب على ثقافة لغوية           و

ذوقية عامة، فهذه الثقافة المتنوعة تمكن صاحبها من الغوص فـي جماليـات الـنص           و

.المراد تحليله

إن المقاربة األسلوبية تهدف إلى الوصول إلى أغوار النص الشعري، للوقـوف            

تبعا لـذلك    و  التي يصنع تضافرها وحدة داللية،     ةعناصره الفكري  و باته المظلمة على عت 

ص تشريحا من مختلف جوانبـه ليـرى مباشـرة          ن يشرح ال   أن فعلى المحلل األسلوبي  

 اتجاهاته، على أن ال يدخل ذاته أو ظروفـه الخارجيـة   و دوائره، و مساراته، و حركاته،

.غوية للنصاستبصاراته المنفصلة عن البنية الل ورؤاهو

 اختياراته و الداللية،و النحوية و المعجمية و لصوتيةاوهذا يتطلب دراسة مستوياته     

 ألن التحليـل    ؛المبثوثة في ثناياه ذلـك     انحرافاته في ضوء العوامل الداخلية     و تأليفاتهو

أيـضا   و أنواعـه  و التأليف، االنزياح  و االختيار: األسلوبي محكوم بآليات إجرائية أهمها    

.أسلوبيه العنوان والتحول والتقابل والتماثل ونماطهأ والتكرار

.115 ص في نقد الشعر العربي،االتجاه األسلوبي البنوي :عدنان حسین قاسم :ینظر -)1(
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مميـزات تتفاعـل    و خـصائص يه و الكل الشامل لهذه السمات هو األسلوب،     و

إن  و فيؤثر بعضها في بعض، لكنها ليست متجاورة أو ليس شرطا أن تكون متجـاورة             

.ألشكالكانت إشعاعاتها الجمالية تدفع المحلل األسلوبي إلى الربط بينها على شكل من ا

ويبقى الخيط الجامع بين مختلف مبادئ أو آليات التحليل األسـلوبي هـو تلـك               

هي مستويات ستكـشف لنـا عـن         و ،الداللية و التركيبية و المستويات أو البنى الصوتية   

مختلف السمات األسلوبية المتواترة في القصائد الحداثية لعبد اهللا حمادي في الفـصول             

.اآلتية من هذا البحث
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ولىأ مفاهيم ، عن اإليقاع الصوتي:دــتمهي

، فهو هئأساسا في بنا ويمثل الجانب الصوتي في البناء الشعري مكونا جماليا

ليل المؤثرات الصوتية في إذا ما أردنا تح و،تنظيم فني للنظام الصوتي في اللغة

 المستقل عن هذا داءاألبين  والقصيدة يجب علينا التفريق بين القالب الصوتي في ذاته

.القالب

المستوى  والصوتيالمستوى الخارجي : ني الشعري على مستوياإليقاعويحتوي 

وتي، أما المستوى الخارجي فهو حركة صوتية تنشأ عن نسق معين الداخلي غير الص

يدخل ضمن هذا المستوى كل ما يوفره الجانب  وعناصر الصوتية في القصيدة،بين ال

ما إلى ذلك، أما المستوى الداخلي  ومحسنات بديعيةو قافية وتكرار والصوتي من وزن

هي حركة  و.فهو حركة موقعة في بناء القصيدة أو نسيجها مجردة من عنصر الصوت

إنما من خالل نمو الحركة داخل  و،مع أو البصرسال يتم إدراكها من خالل حاسة ال

.البناء الكلي للقصيدة

النمذجة، فإن اإليقاع الداخلي  ووإذا كان اإليقاع الخارجي قابال بطبيعته للتقعيد

هذا ما يجعل لكل نص شعري متكامل إيقاعه الداخلي الخاص  وغير قابل بطبيعته لذلك،

.به

جعلته ال يقتصر  وقاع الشعريلقد عملت الحداثة الشعرية على توسيع دائرة اإلي

 التكرار والقافية، بل تعداهما إلى طبيعة التراكيب اللغوية، كالتقابل وعلى الوزن

ظهر ما يسمى بالموسيقى الداخلية، إال أن هذا المصطلح  و...التوازي الخ والتنويع،و

  األلفاظالنغم الذي يجمع بين":ـلم يحدد، فعبد الحميد جيدة يعرفه ب وأخذ تعريفات عديدة

 الحالة النفسية للشاعر، إنها مزاوجة تامة بين المعنى والصورة، بين وقع الكالمو

إدراج الموسيقى الداخلية كعنصر داخل بنية  ، إذ يمكننا)1("المتلقي والشكل بين الشاعرو

القافية في حين إيقاع القصيدة  واإليقاع، فإيقاع القصيدة التقليدية متمثل في الوزن

¡1980¡1ت الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، ط االتجاها:عبد الحميد جيدة -)1(

.354¡352ص
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القافية، إضافة إلى عناصر جديدة كعالقات األلفاظ من  وو إبداع في الوزنالحداثية ه

.)1(التراكيب اللغوية والجانب الصوتي

 التركيبية و مثلما طور في البنية الصرفية"عبد اهللا حمادي"ونشير هنا أن 

اإليقاعية، إيمانا  والداللية، كما سنرى الحقا، حاول أيضا التجديد في البنية الصوتيةو

.)2("إيقاع ال عروض"نه أن الشعر الحداثي هو م

ليس : "أشمل من العروض، فاإليقاع والمؤكد أن اإليقاع أوسع وومن الواضح

مجرد الوزن بالمعنى الخليلي أو غيره من األوزان، اإليقاع بالمعنى العميق لغة ثانية ال 

إن (...) الغائب والحواس الوعي الحاضر وإنما يفهمها قبل األذن وتفهمها األذن وحدها،

ليس (....) ليس عددا من المقاطع و(...)أوزان  واإليقاع ليس مجرد تكرار ألصوات

متنوع  ولكنها جزء من كل واسع ملون وهذه كلها عناصر إيقاعية(...) قوافي تتكرر

فهو إذن نظام ) التناغم، التعارض، التوازي، التداخل(اإليقاع صيغة للعالقات (...) 

.)3(..."شكلية ومعنوية وأمواج صوتية

 عناصر أخرى كالعالقات بين األصوات والقافية وفاإليقاع إذن يشمل الوزن

أيضا التناسق الصوتي بين الحروف، إذ اإليقاع  وما تبوح به من داللة والتراكيبو

 من السمات المميزة  متداخالاإنما هو مجموعة متكاملة، أو عدد وعنصرا محددا،: "ليس

من التقفيات  و- أحيانا-القافية الخارجية وصر أخرى، من الوزنتشكل بجانب عنا

يضاف إلى ذلك  والمتحركة، والداخلية بواسطة التناسق الصوتي بين األحرف الساكنة

ما يتصل بتناسق زمنية الطبقات الصوتية، داخل منظومة التركيب اللغوي من وحدة

.)4(..."أو رقة أو ارتفاع أو انخفاض

تحديده بمفهوم  اإلبداع عند كل شاعر، فال نستطيع وقاع باالبتكاريرتبط اإلي وهذا

إنه هذا ":(Richards)معين؛ ألنه يتجدد مع كل قصيدة، هذا ما ذهب إليه ريتشاردز 

.266، ص2008¡1 البنية والداللة، اتجاه الكتاب العرب، دمشق، ط:أدونيس شعر :رواية يحياوي: ينظر -)1(
ل للنشر والتوزيع،  دار توبقا،4 ج،)مساءلة الحداثة (الحديث، بنياته وإبداالتهالعربي  الشعر :محمد بنيس -)2(

.39، ص1990¡1المغرب، ط
.111، ص1982¡2 ط، حركية اإلبداع، دراسات في األدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت:خالدة سعيد -)3(
.15 التجديد الموسيقي في الشعر العربي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د ط، د ت، ص:رجا عيد -)4(
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¡)1("المفاجآت التي يحدثها تتابع المقاطع واالختالفات واإلشباعاتو النسيج من التوقعات

تبط بالحالة النفسية للمتلقي بحيث يصل التذوق فاإليقاع يرتبط ببنية القصيدة، كما ير

.)2(الموسيقى للمقاطع وفق إحداث المفاجأة

إذن الشاعر يتفاعل مع األصوات مدفوعا في ذلك باإليقاع الذي يسيطر عليه 

إخضاع الكلمات لمطالب هذا الشاعر يحاول  و"التشكيل اإلبداعي"سابقا لعملية 

هو  ون تشكل الكلمات له،ا التشكيل إال من أجل تبيما نزوع اإليقاع إلى و(...)التشكيل

بذلك  و)3(داللتها الرمزية والذي يكسبها مواضعها في أنظمة لغوية تحقق بنية القصيدة

جدليتها  واألصوات عالمات دالة على معان يصنع من فاعلية كل منها مع اآلخر تصبح

.نبض الفعل الموسيقي

.356 االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، ص:عبد الحميد جيدة: ينظر -)1(
.268 البنية والداللة، ص:أدونيس شعر :رواية يحياوي: ينظر -)2(
.112، ص1987¡1 مداخل إلى علم الجمال األدبي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ط:عبد المنعم تليمة -)3(
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:مظاهره و أهمية اإليقاع الصوتي الداخلي-1

في كتابات النقاد المحدثين بأهمية فائقة فهي " الموسيقى الداخلية"يت ظلقد ح

إنما قصدت لصلتها بالمعاني، فنبحث  وتلفت االنتباه من حيث هي إما قصدت لذاتها،"

.)1("لها عن دورها الوظائفي المميز عن موسيقى اإلطار

المواءمة  وترتيبها، وتيار الكلماتاخ: "وتبنى الموسيقى الداخلية على جانبين هامين هما

.)2("المعاني التي تدل عليها وبين الكلمات

إلى دراسة  يقاعهإ ووقد دعا المحدثون المهتمون بدراسة موسيقى الشعر

صوات التي تكون الوزن هم يرون أن دراسة خصائص األ واألصوات ال األوزان،

 تقوم – البحوث الفيزيائية  ألنها كسائر؛الشعري يمكن أن تكون دراسة علمية خالصة

.)3(من ثم تخضعها للقياس وعلى عزل صفة من صفات المادة،

ال يمكن بأي حال من األحوال: "إال أن بعض المحدثين يقرون أيضا بأنه

لكنها تكتسب تلك المعاني من وجودها وأن تكون لألصوات المفردة معان بذاتها،

.)4("في السياق الذي يصبغها بلونه

األصوات المعزولة إذن ال يمكن أن تكون لذاتها، بل البد من ربطها فدراسة 

صورها الفنية، فالشاعر يعمد إلى تكرار صوت معين ليرسم به  وبموضوع القصيدة،

.الصورة التي يريد

 رة، أو الكشف عن مشاعرهكما أنه قد يختار صوتا دون غيره في رسم تلك الصو

نشاطه إال  و الخلية، فهو ال يكتسب حيويتهالصوت يشبه العنصر الحي في وعواطفه،و

فنية، يشكلها الشاعر على شاكلة  و، الحتوائه على طاقة جمالية)5(ضمن النسيج الكلي

.21، ص1981 في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، د ط،  خصائص األسلوب:محمد الهادي الطرابلسي -)1(
، دار الوفاء، )العصر الحديث( محمد، دراسات في النص الشعري ي وحسن عل:محمد عارف حسين -)2(

.13، ص2000¡1اإلسكندرية، ط
¡1978¡2، دار المعرفة، القاهرة، ط)مشروع دراسة علمية( موسيقى الشعر العربي، :محمد عياد شكري -)3(

.165¡164ص
.30، ص2002¡1 األسلوبية الصوتية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط:محمد صالح الضالع -)4(
  الجزائر، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،:رابح بوحوش: ينظر -)5(

.44، ص2006¡1ط



الداخلية واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :األول الفصل

28

ذلك من خالل تطابق  ومتفردة، تجعل النص الشعري مشحونا بطاقة موسيقية، ومتميزة

 التجنيسو كالمقاطع الصوتية: الصوتية وائتالفها مع الظواهر اللغوية والتراكيب

  لنا نمطا موسيقيا يتوافقشكلالترصيع، فكل هذه العناصر تتفاعل ضمن نسيج واحد لتو

تظهر تجربته  وتبين مخاوفه وتطلعاته، وأحاسيسه، فتعكس رؤاه ومشاعر الشاعرو

اإليقاع في اللغة : "يقول أدونيس في هذا الصدد. صادقة والشعرية بصورة واضحة

 القافية، الجناس، تزاوج الحروف: الخارجية للنغمالشعرية ال ينمو في المظاهر 

أصوله العامة، إن  وتنافرها، هذه كلها مظاهر أو حاالت خاصة من مبادئ اإليقاعو

 الكلمة، بين اإلنسان واإليقاع يتجاوز هذه المظاهر إلى األسرار التي تصل فيها النفس

ن هذه الوجهة مانطالقا : "، بناء على رأي أدونيس يقول مروان فارس أيضا)1("الحياةو

حتى  والتقارب والتساوي، والتي تعيد اإليقاع إلى الداخل، تتولد الحاجة لقياس التناسق

.)2("االنكسار للتوصل إلى الترتيب الذي تقوم عليه القصيدة والتضاد

بدر شاكر ل "أنشودة المطر"ويقول إلياس خوري في دراسة تناول فيها قصيدة

لم يعد الوزن حاجزا " الخارجي،  ويق بين اإليقاع الداخليهو بصدد التفروالسياب 

الخارجي إيقاع  وصارت التفعيلة إطارا، الشاعر هو الذي يحدد عبر اإليقاعين الداخلي

قصيدته، مع هذه الحرية النسبية لم يعد هناك من ضابط سوى مبنى القصيدة نفسها، 

.)3("صورها وكلماتها وعالقتها الداخلية ونموها الدامي،

":يطير الحمام" محمود درويش ـلننظر في هذا المقطع من قصيدة ل

يطير الحمام

يحط الحمام

ألرض كي أستريحاأعدي لي 

...فإني أحبك حتى التعب

صباحك فاكهة لالغاني

وهذا المساء ذهب

.94، ص1983¡4مة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط مقد:أدونيس -)1(
.73، ص1983¡26 في بنية اإليقاع عند حاوي، الفكر العربي المعاصر، بيروت، ع:مروان فارس -)2(
.50، ص1986¡3 دراسات في نقد الشعر، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، ط:إلياس خوري -)3(
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ا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخامونحن لن

 نفسي حين أعلق نفسيأشبهو

مامعلى عنق ال يعانق غير الغ

وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب

وأنت بداية عائلة الموج

حين تشبث بالبر، حين اغترب

أنت الختام ووإني أحبك أنت بداية روحي

يطير الحمام

يحط الحمام

التي بنيت " فعولن"حين نتكلم عن إيقاع هذا المقطع المتمثل في تكرار تفعيلة 

/ عنب/ تعب/ ذهب: دد مجموعة من القوافي فيهحين نتكلم عن تر وعليها القصيدة،

: حين نتكلم عن توازن قائم على تضاد األلفاظ فيه و/ختام/ غمام، حمام/ اغترب، رخام

حين نتكلم عن تردد بعض  وتعب،/ ستريحأبر، / مساء، موج/ يحط، صباح/ يطير

 الغين ونأو العي ،)1(ظل/ الالم في يدخل: الحروف في كلمات متعاقبة أو متقاربة مثل

 كونما إذا كان مثل هذا التردد قد  وأعلق، عنق، يعانق، غير، الغمام،: القاف فيو

في النص ثانيا، فإننا في الواقع نتكلم عن مستوى  ونوعا من اإليقاع في الجملة أم ال،

.خارجي في هذا اإليقاع، هو المستوى الصوتي الذي تتمثله عن طريق السمع

تفيده الجملتان يطير  وركة الواقعة بين ما تريدهأما حين نتكلم عن تلك الح

كيف شكلت هذه الحركة حركة داخلية في نسيج القصيدة،  ويحط الحمام،/ الحمام

كيف تشكل كل ذلك في  وانتظام، وتماثل وتوافرت لها عناصر إيقاعية من تكرار

 آخر القصيدة، فإننا حينئذ نتكلم عن مستوى ومجموعات الصور التي احتواها المقطع

.)2(هو المستوى الداخلي ومن مستويات اإليقاع

داخلي في القصيدة العربية المعاصرة، مجلة اآلداب، معهد اآلداب واللغة العربية،  اإليقاع ال:خالد سليمان: ينظر -)1(

.260، ص1997¡4قسنطينة، ع
.260، صالمرجع نفسه -)2(
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اإليقاع الداخلي إذن هو حركة، لكن هذه الحركة تتشكل في البناء الداخلي 

هي حركة مستترة غير مسموعة، كثيرا ما  وللقصيدة، أو في نسيجها غير الصوتي،

.هارسالت وتظهر نفسها على شكل صورة متماثلة متكررة منسجمة مع حركة القصيدة

ولكن هل ينبغي اعتبار كل حركة في نسيج القصيدة إيقاعا؟ الجواب كال فكما أن 

 ن الطاولة مرة واحدة أو سقوطه أكثر من مرة في أزمنة متفاوتة،مسقوط القلم مثال 

 لمسافات غير متساوية، ال يعتبر من قبيل الحركة اإليقاعية كذلك فإن حركة القصيدةو

 تكرار وتماثل ما تشترط في حركة اإليقاع الصوتي منصورها، إذا لم يتوفر فيها و

.)1(توقع، فإنه ال ينبغي اعتبارها إيقاعا وانتظامو

يمكن القول إذن إن اإليقاع الداخلي في النص الشعري هو حركة مجردة

منتظمة، تكمن في بنية القصيدة  ومتماثلة ومن عنصرها الصوتي، فهي حركة متكررة

، كما أن هذا المستوى من اإليقاع غير قابل للتقعيدأو في نسيجها غير الصوتي

.أو النمذجة شأن اإليقاع الخارجي

أو في بيت الشعر، أي لتوالي فهو وحدة نغمية تتكرر على نحو محدد في الكالم 

 فقرتين أو أكثر من فقرات الكالم أو في أبيات يالسكنات على نحو منتظم ف والحركات

.)2(القصيدة

الفاعلية التي تنتقل إلى : "قته بالمتلقي حسب رأي كمال ديب هوواإليقاع في عال

 المتلقي ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية تمنح

 عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر  نغميةالتتابع الحركي وحدة

ذي يحدثه في المتلقي مخترقا فاإليقاع بهذا المفهوم هو األثر ال. )3("الكتلة الحركية

اإلحساس  ولحيويةلباعثا  واألسى من جهة، وحواجز النفس موقظا مواطن الحزن

.بالفرح من جهة أخرى

.261 ص مجلة اآلداب،،خلي في القصيدة العربية المعاصرة اإليقاع الدا: خالد سليمان-)1(
¡1998¡1 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طسة جمالية، في نقد الشعر العربي، درا:رمضان الصباغ: ينظر -)2(

.171ص
.230، ص1981¡2 في البنية اإليقاعية للشعر العربي، دار العلم للماليين، بيروت، ط:كمال أبو ديب -)3(
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أسلوب تعبيري يصور إضطراب "الذي يعد  ويقوم اإليقاع على آلية التكرار،

هو منبه صوتي يعتمد الحروف المكونة والنفس ويدل على تصاعد انفعاالت الشاعر، 

يتغير  وللكلمة في اإلشارة إلى الحركات أيضا، إذ بمجرد تغيير حركة يتغير المعنى

.)1("النغم

الجملة باإلضافة إلى عنصر التكرار،  والكلمة وصوتويكون على مستوى ال

هناك عناصر أخرى مثل النبر الذي ينشأ عن الضغط على بعض المقاطع الصوتية، 

السكنات  وعن تساوي الحركات و"فر بين الكلمات التنا وكما ينشأ اإليقاع عن التجانس

هو توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز  و لدى الشاعر،مع الحالة الشعورية

.)2("رفق وأعماقه في هدوء

إذن فالشاعر الحداثي ال يستطيع االستغناء عن اإليقاع الداخلي، لما له من أهمية 

ذلك من خالل  و تجربته بطريقة تؤثر في المتلقي،في إبراز الحالة الشعورية، أو لتجسيد

يرى محمد عبد المطلب أن اإليقاع و.الخارجي والتوحيد بين اإليقاعين الداخلي

: أو الموسيقى الداخلية عبر استقرائه الواسع لشعر الحداثة، أنها ظاهرة حداثية، يقول

توى من مستويات إن الواقع الفني لشعر الحداثة قد اقتضى مزيد عناية بهذا المس"

إذ طبيعة البناء الحداثي تقوم على عملية اختزال لإليقاع الخارجي . الخطاب الشعري

إمكانة  ولتحقيق أكبر قدر من التوسع الداللي، فهي عملية توفيق بين إمكانة شكلية

كانت التضحية باإلمكانة األولى هو االختيار الذي فرض نفسه على شعراء  ومضمونية،

." ثم كان االهتمام بمستوى اإليقاع الداخلي الذي يتحكم في عملية االختيارمن والحداثة،
)3(

خاصة هذه الدالة داللة الجزء على  وإن اقتناص بعض العالمات المضمونية،

 أن تعد بنية نصية، الكل من الممكن أن ينظم بنية أولية للمضمون، صحيح أنها ال يمكن

¡1ط دار الفجر للنشر والتوزيع،  في الجزائر، ة البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصر:عبد الرحمن تيبرماسين -)1(

.194ص، 2003
.172 في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، ص:رمضان الصباغ -)2(
أطروحة ( الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة :محمد فكري عبد الرحمن الجزار -)3(

.28، ص1994، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، القاهرة، )دكتوراه
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أكثر ضرورة إلضاءة البنية اإليقاعية  وهها، خطوة ضرورية في اتجا-حتما-غير أنها 

للنص، هذه البنية التي سبق القول إنها ذات عالقة بنائية بالبنية الداللية الكبرى للنص، 

.)1(خصوصا في شعر الحداثة و الداللية ال يتم بعيدا عن أنباء-تؤكد -فتشكل اإليقاع 

 واقع الذي يحياه الشاعرلقد ارتبط التشكل اإليقاعي الداخلي في شعر الحداثة بال

ذلك؛ ألن حيوية هذا المظهر نتجت عن الحاجة الملحة التي اقتضتها ضرورات الواقع و

حركته المستمرة، كما تطلبه  والتمازج في إيقاعاته والمتسم بالتركيب والمتطور

هو ما  و.عمق الشعور الخاص والحساسية الفنية الجديدة التي اتسمت بالحيوية الذاتية

ضرورات  واالنشباك الحاصل بين حيوية ذات الشاعر وأخيرا، حتمية الربطفرضته 

إيقاعاته المختلفة  والواقع ضمن إطار درامي، األمر الذي جعل النص يتخير أوزانه

هذا  والواقع، وبين الذات تخيرا نابعا من صميم تجربته الفنية في عالقتها المزدوجة

المناخ الذي يمكن أن يحول هذه اإليقاعات قوة الموهبة هما  ون صدق المعاناةأيعني 

متناغمة في بحر واحد  والمتراكمة في النص الشعري إلى موجات متدافقة والمتزاحمة

ية منسجمة مانحة المتلقي اإلحساس بوجود إيقاع شعري خاص لنص وضمن حركة بن

.شعري خاص

مر الذي قصر هكذا نلحظ تحرر التفعيلة من حتمية تتابع فونيماتها اإليقاعية، األ

وظيفتها على اإلشارة إلى نوعية الوزن، أما التشكيل اإليقاعي فتحمل مهمة األساس 

أصبح  والصياغة اللغوية، وهو ما وثق نسيج العالقة بين اإليقاع والفنومي للتفعيلة

لشاعر قد ترتب على ذلك أن انفتح أمام ا و الداللي كشفا لبنية اإليقاع،اكتشاف البناء

استقرت حرمتها في الذائقة  وبواب التي كانت محرمة في التراث اإليقاعيكثير من األ

كذلك تنمية ظاهرة  و.، مثل المزج بين التفعيالت المختلفة)2(السمعية للمتلقي العربي

 على تفكيك بنية التفعيلة، هذا إضافة إلى اإليقاع اآلخر الذي ال يعتمد اعتماداالتدوير 

:ية اإليقاعية عند محمد فكري ما يليمن مظاهر الحداث و"الوزن"على 

أطروحة ( الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة : فكري عبد الرحمن الجزار محمد-)1(

.28، ص)دكتوراه
.22، صالمرجع نفسه:  ينظر-)2(
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:تفكيك بنية التفعيلة والتدوير -1

حيث يعتمد الشاعر على مكونات التفعيلة أي فونيماتها اإليقاعية دون رعاية 

:يتم ذلك من خالل عدة تقنيات ولقانونية تتابعها،

أجزاء تغليب التشكيل اللغوي على شكل التفعيلة، األمر الذي يجعل من تخارج : أوال

.التفعيلة ضرورة صياغية بما يوفره من إيقاع مغاير للمنطلق التفعيلي

Poetic(التوزيع الطباعي للصفحة الشعرية : ثانيا Page( : ذلك أن دخول مساحات

. أيضاذلك له أثره اإليقاعي والبياض على نهايات السطر الشعري له محتواه الداللي،

ضمن السياق، األمر : خال مساحات من الصمتدور العالمات الترقيمية في إد: ثالثا

. التتابع اإليقاعي إلى وحدات زمنية لها شبه استقالل نغميئالذي يجز

:ذلك على صورتين و:يالت المختلفةالمزج بين التفع -2

.صورة يتم فيها المزج داخل زمنية إيقاعية واحدة: األولى

 ذلك وفقا لداللته، على أن يكون وإلى مقاطع أو وحدات زمنية،" النص"تقسيم : الثانيةو

 المزج السياقي،: يمكن أن يطلق على الصورة األولى ولكل مقطع إيقاع تفعيلي معين،

بتقنياتهما " المزج" و"التدوير"إن كال من  وقطعي،مالمزج ال: يطلق على الثانيةو

لداللة، بل طبيعة البنية النصية المولدة لهذه ا والمتنوعة شديدا االرتباط بحركة الداللة

التأكيد عليه أن تشكيل الحداثة الشعرية اإليقاعية أصبح ناتجا من  ومن الممكن الزعم

لم يعد مجرد شكل سابقا على اإلبداع يختاره المبدع حرا إال أنه ما يلبث  ونواتج الداللة،

. بهأن يتحكم

:يـالجدلالشكل  -3

عين متجادلين تجادل الداللة، اللغوي باعتبارهما إيقا وهو الذي يتعانق فيه التفعيلي

هو تشكيل يعتمد على خفوت الجهات النغمية  وسواء داخل السياق أو في تتابع المقاطع

لإليقاع التفعيلي بما يسمح بدخول اإليقاع اللغوي سياقيا أو مقطعيا بما يلقى على البناء 

)1(.تظفير العالقة بين اإليقاعين والنصي تبعة نسج

 الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة،:محمد فكري عبد الرحمن الجزار: ينظر -)1(

.23¡22، ص)أطروحة دكتوراه( 
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 البرزخ"داخلي بخصوصياته السالفة تجليا واضحا في ديوان لقد تجلى اإليقاع ال

التراكيب التي تقوم  ومن خالل األلفاظ ومن خالل تلك المظاهر الحداثية،" السكينو

إيحاءاته المتميزة التي و عناصر المقطع، إنه يولد دالالت المقطعنبتوليد تناسق بي

" عبد اهللا حمادي"ى أشعار ال تنفصل عن الحالة النفسية للشاعر، ذلك ما أضفى عل

الكثير من الجمالية الشعرية، التي تبدو الحداثة قد حققتها باعتمادها على اإليقاع الداخلي 

.بدل الوزن الخليلي

من ديوان " كتاب الجمر"ويمكن للمتلقي أن يقف عند اإليقاع الداخلي في قصائد 

 "عبد اهللا حمادي"ثية عند قد حقق هذا اإليقاع في القصيدة الحدا و،"السكين والبرزخ"

)1(. من قيد النظام الوزنيانعتاقا وحرية وانفتاحا

هي األكثر  و)مدينتي(التي شكلت كلمتها الرئيسة " مدينتي"وهذا ما يالحظ في قصيدة 

الميم، الدال، : تواترا في القصيدة موسيقاها الداخلية، المكونة من خمسة حروف هي

دوره المهم في تشكيل إيقاع القصيدة، فالمكون  وف موقعهلكل حر والياء، النون، التاء،

الكلمات  وأجراسها والمولد اإليقاعي في هذه القصيدة هو الكلمة في حروفها واألساس

 الياء والدال والميم: (المالحظ هنا هو غلبة حروف الجهر في الكلمة والتي تجاورها،

القوة، فهي وح، داللة الجرأة ال التلمي، فهذه الحروف تحمل داللة التصريح)النونو

. إلى نفسية الشاعر- المغضوب عليه-هذا الوطنال تخجل من التصريح بنسبة 

تطرب ألصواته النغمية  وتتمتع بإيقاع داخلي تهتز له النفس "مدينتي"فقصيدة 

تجيش الروح بتالحينه الشجية، فكانت أشعاره شدوا حزينا تلذ لسماعه النفس  والرخيمة،

.ذواقةالمرهقة ال

ي مجمله خاضعا فجعل التشكيل الموسيقي "ولما كان الشعر الحداثي يتطلع إلى 

 ، فإن األلفاظ)2("الشعورية التي يصدر عنها الشاعر وخضوعا مباشرا للحالة النفسية

خلجات  ولعبارات قد تناغمت تناغما منسجما عبرت بشدة عن أحاسيسا والكلماتو

 قسم اللغة العربية ،)رسالة ماجستير( شعر عبد اهللا حمادي بين التراث والحداثة، :مسعودة خالف: ظرين -)1(

.324 ص،2001وآدابها، جامعة منتوري، قسنطينة، 
¡3، بيروت، طةدار العود الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، :عز الدين إسماعيل -)2(

.63ص، 1981
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عامة،   اإلنسانيةأحاسيس الشاعر لتعبر عن أحاسيس الشاعر الدفينة، بل تجاوزت

 ":مدينتي"فاستمع إلى قول عبد اهللا حمادي في المقطع األول من قصيدة 

مدينتي لو تجهلون في المتون....مدينتي

...مقبرة

أحالمها أو سمة

...وسلع مهربة

رق مدربةفو

بدع مجربه

(...)وسنن مؤكدة

مدينتي مسكونة

بآفة النسيان

ةتي مورطمدين

)1("ال يجوز"رب حفي 

.102¡101 البرزخ والسكين، ص: اهللا حماديعبد -)1(
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:خصائصها و تنوع األصوات-2

 باعتباطية هملو قفيلقد كان االهتمام بالقيمة التعبيرية للصوت منذ عهد اليونان 

توصلت واستمر األمر على حاله حتى أواخر القرن التاسع عشر الميالدي،  واللغة،

 النفسية وصه الجسميةخصائ وحركة األبحاث الحداثية إلى وجود عالقة بين اسم الشيء

خصوصا ما يترتب وفقه من  وجاء اهتمام العرب بقيمة الصوت في اللغة العربية،و

.معاٍن ودالالت

الصوائت، اعتمادا  والصوامت: صواتلقد فرق علماء اللغة بين قسمين من األ

جمعوا  واهتزاز األوتار الصوتية، وصواتمخارج األ: على خصائص معينة مثل

 االحتكاك والهمس وفرقوا بين الجهر وف الهجاء الصحيحةالصوامت في حرو

.يلحلالت وهذا ما سنحاول الكشف عنه في المباحث الالحقة بالشرح واالنفجار،و

 "جوهرة الماء"كذا قصيدة  و"السكين  والبرزخ"مما الشك فيه أن معظم قصائد 

ات، فقد أخذت تباينا في األصو و قد شهدت تنوعا"كاف الكون"قصيدة  و"ستر الستور"و

هو داللة واضحة  االحتكاك، هذا التنوع واالنفجار والهمس و بين الجهرنوعطابع الت

 على الطابع الحركي المستمر الذي يخيم على نفسية الشاعر المتفاوتة بين الهدوء

السرعة، لذا جاءت أصواته عبارة عن لوحة فسيفسائية  وكذا بين البطء واالضطرابو

.تجمع بين المتناقضات

ذلك من خالل  وخصائصها ونا على دراسة األصواتلوفي المحطة اآلتية عم

 كان االهتمام منصبا حيث ،"عبد اهللا حمادي"الوقوف عند جل القصائد الحداثية للشاعر 

 االنفجار ولهمسا وفي هذه الدراسة الصوتية على خصائص األصوات من خالل الجهر

.تما تثيره هذه الخصائص من دالال واالحتكاكو

:(Voiced) األصوات المجهورة -2-1

تعد ظاهرة الجهر من الظواهر الصوتية التي كان لها شأن كبير في تمييز 

:  الصوت المجهور بأنه"ابن جني"يعرف  وتقابلها ظاهرة الهمس، واألصوات اللغوية،

 يجري معه، حتى ينقضي االعتماد، منع النفس أن وحرف أشبع االعتماد في موضعه"
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 اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق: "يعرف الجهر أيضا بأنه و،)1("لصوتايجري و

¡)2()"ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن: (األصوات المجهورة هيو

األصوات المهموسة تشكل أربعة أخماس الكالم، أما فإنها  بالنسبة لشيوعها في الكالمو

، أما ورودها في القصائد )3(ة من الكالمعشرين في المائاللخمس أو اال تكاد تزيد على 

:الحداثية لعبد اهللا حمادي فكان كاآلتي

"يــــمدينت"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
16م15م14م13م12م11م10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموع

األصوات 

المجهورة

0704040104050302010302030106020958ب

0304010100020002030302000103050131ج

0711060202030704030206020305080980د

0000000000010000000002000000000407ذ

06090908041008060109020404041312109ر

0100000200010102010000010203040219ز

0000000000000102010000010000000106ض

0000000000010000000000000000000001ظ

0002040103010800020102020103030437ع

0001020100000101000001000001000109غ

á07141105111005051105070704090914134

11100808070610091108080707041218144م

1005060503040907070204020710050995ن

736 الكليالمجموع

¡2001¡1األزريطة، اإلسكندرية، ط مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، :نور الهدى لوشن: ينظر -)1(

.116ص
.97، ص1998 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق، :عبد العزيز الصيغ -)2(
.21، ص1987ات اللغوية، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، د ط،  األصو:إبراهيم أنيس -)3(
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" من ورق التوتيا امرأة"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
14م13م12م11م10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموع 

األصوات 

 المجهورة

050702040305060508080607081084ب

010001020203010505040102030535ج

010102030101040407050703070450د

000000010101010100010002020010ذ

0707100513121608111519151522175ر

010001010100010102020104010319ز

000000000000000000000200020206ض

010000000100000101000100000005ظ

040503000204050805080407071779ع

010201010003020500030202000426غ

á1210050913092118132824192538244

0405041003151013130906110714109م

0306060202110710130715081034134ن

976 الكليالمجموع



الداخلية واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :األول الفصل

39

"السكين والبرزخ"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

موع مج

األصوات 

المجهورة

1012041009120917060595ب

0105010701040302040230ج

0505070505090907080565د

0101010001030202030115ذ

08161217092008081603117ر

0105000501020203020223ز

0100010202070001030014ض

0100000201020101000008ظ

0409060604130806060466ع

0302020301040203000020غ

á21272841204631443525318

16181425093019211707176م

07182424082914161603159ن

1106الكلي المجموع 
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"¿!…ال يا سيدة اإلفك"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموع 

األصوات 

المجهورة 

05050708050705160260ب

02000103020304110329ج

01030303011008060540د

01000100000100010004ذ

101111161016174121153ر

01000101040301040318ز

00000001010102020007ض

00000002000100010004ظ

08070508030909120768ع

00030401010103040017غ

á131215301407296618204

090707120422162608111م

050608110818132717113ن

828 الكليالمجموع
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"الشوفار"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
13م12م11م10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموع 

األصوات 

المجهورة 

0403050111160406040502180382ب

0102050008030102030404040336ج

0404020309150705020001040157د

0000020001000100000100000106ذ

03060807181308101005051404115ر

0100000202010001000001000008ز

0001000000050103010001010215ض

0001000100000000010000000003ظ

0302010107080608060504100162ع

0102000002040002020000010115غ

á11100508352426312316141514232

04060503141614161013091410104م

04050308062314260709081713150ن

885 الكليالمجموع
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"جوهرة الماء"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموع 

األصوات 

المجهورة

03060202040213050239ب

02060001010205020019ج

00010301050707100236د

00020000000002040008ذ

11090404041116100574ر

00010201000201000108ز

01000001000001040007ض

00000000000000010102ظ

04030302040806050237ع

00030101010403040020غ

á232209092626343513197

05120704091213160987م

07110506041011140876ن

610الكلي المجموع 

ستر الستورقصيدة

نمáغعظضزردذجبالصوت

مجموع 

األصوات 

المجهورة

21090219380304011506944742301تواتره
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دة    القصي

تواتر 

الصوت   

 البرزخ

والسكين

 يا امرأة

من ورق 

التوت

الشوفار

ال

يا سيدة 

اإلفك

مدينتي
جوهرة 

الماء

ستر 

الستور
المجموع

95848260583921439ب

30503629311909201ج

1510060407080252د

65505740803619347ذ

1171751151531097438781ر

2319081819080398ز

1406150706070459ض

0805030401020125ظ

66796268373715364ع

20261517092006113غ

á318244232204134197941323

1761091041111448747778م

15913457113953642636ن

11069768858287366103015216المجموع

من خالل هذه الجداول نالحظ تواتر األصوات المجهورة في القصائد الحداثية 

يا امرأة من ورق : "قصيدة و"السكين والبرزخ: "لعبد اهللا حمادي المتمثلة في قصيدة

قصيدة  و،"مدينتي"قصيدة  و،"ال يا سيدة اإلفك"قصيدة  و،"الشوفار"قصيدة  و،"التوت

 خمسة : حيث قدر عدد األصوات المجهورة بـ"ستر الستور"قصيدة  و،"جوهرة الماء"

 )الالم: (قد كانت الحروف المهيمنة هي وتاصو) 5216(ستة عشر  ونيئتام وآالف

.على التوالي) الراء( و)النون( و)الميم(و
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لالم مكانة خاصة في اللغة العربية، و،)الالم(سد لصوت كانت حصة األو

لف من عالمات التعريف فالالم صامت منحرف؛ ألن اللسان ينحرفاأل وفهو

مألوف اللغة  وهذا ما يتوافق تماما مع انحراف شعراء الحداثة عن قيود وعند النطق به

.التحدي والتمرد وتخوم المجهول المشحون بالمغامرةل هماديرتفي االقاموسية، 

فة إلى كونه مميزة، إضا وويعطي حسن عباس لهذا الصوت صفات خاصة

االلتصاق، مما  والتماسك والمرونة و متوسط الشدة، فهو يوحي أيضا بالليونةامجهور

. بينهمااإقامة برزخ وأهله لتوسط هذه الصفات

ثالث  واوقد بلغ تواتر صوت الالم في القصائد الحداثية لعبد اهللا حمادي المذكورة ألف

).1323(ن مرة يعشر وثالث ومائة

 الليونة والصبر، والتحدي واألسى و الحزنيدل علىذه القصائد وحرف الالم في ه

.التماسكو

 البرزخ"وإذا ما تأملنا القصائد الحداثية لعبد اهللا حمادي لوجدنا أن قصيدة 

 ثالث مائة: بشكل الفت لالنتباه إذ بلغ" الالم"هي القصيدة الناطقة بحرف " السكينو

.مرة) 318 (ةثمان عشرو

".السكين والبرزخ"دي في المقطع الرابع من قصيدة يقول عبد اهللا حما

هجوم ليلي يلِجمه و...

الجريمة والتقنع

!خيال في خياْل...

)1(...!!سؤال في ظالم

بهذه الكثافة في هذه القصيدة قد صور موقف الشاعر أحسن ) الالم(إن توظيف 

حملة بسؤالها لحداثة الشعرية عند عبد اهللا حمادي الما موقف تبنته وهوتصوير، 

ه الخطاب الشعري القديم، فاحتضنه الخطاب الشعري نهو سؤال لم يجب ع واألبدي،

بناء الذات من جديد،  وقد تحول هذا السؤال إلى آلية من آليات هيكلة والحداثي عموما

إنه سؤال الوجود، السؤال األكبر، السؤال المظلم الذي حاول الشاعر اإلجابة عنه من 

.ن أشكال الحداثة الشعرية عبر منجزه النصيخالل اقترابه م

.122 البرزخ والسكين، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
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 ، إذ بلغ سبع مائة)الراء(ومن األصوات المجهورة التي وردت بكثافة صوت 

 في القصائد الحداثية المذكورة سالفا، إذا جاء في المرتبة  صوتا)781(ثمانين  وواحدو

.داثية الالم الذي احتل صدارة الحروف المجهورة في القصائد الحصوتالثانية بعد 

  تكرر مائةحيث، "يا امرأة من ورق التوت"فصوت الراء ورد بكثافة خاصة في قصيدة 

 .، وهو صوت يتمتع بغزارة داللية وكثافة داللية بارزةمرة) 175(سبعين  وخمسو

":يا امرأة من ورق التوت"ن قصيدة م) 08(قول عبد اهللا حمادي في المقطع الثامن ي

تقتات من الجسد المحظُوِر

اإلبحار وقترف الغربةت

في شعر غجري

كع أصاِبيرتج على وقِع

1(انغم(

حسه  و معاناته النفسية  و نسحاق الشاعر اية تكشف عن    ئفهذه األسطر الحداثية الرا   

يا امرأة من ورق     "وجدانه الرقيق، إذ رسم لنا صوت الراء في هذه القصيدة          و المرهف

 إذ انتقل   ،األسى الذي يالزم الشاعر    و سرالتح و صورة معبرة عن الشقاء النفسي    " التوت

يرتج على  /في شعر غجري  / اإلبحار و تقترف الغربة (: يةئالشاعر عبر هذه الصور الرا    

األصابع من حاسة اللمس التي تدرك ثم تفسر ارتجاج الشعر تحت            )نغما/ وقع أصابعك 

عالقـة  ال هذهنتاج داللة حداثية    إ فالشاعر هنا حاول     ،غمنإلى حاسة السمع التي تدرك ال     

.)النغم والشعر (التي تجمع بين ثنائيةال

الثالثـة بعـد     الذي جاء في المرتبـة    ) الميم(ننتقل إلى حرف    ) الراء(من حرف   

).الراء( و)الالم(حرفي 

كانت قـصيدة    و )778(مرة  ) سبعون و ثمانية و سبع مائة (صوت مجهور تكرر    ) الميم(

صوت الميم، حيث بلـغ       عليه نسبة  هي المسرح الشعري الذي طغت    " السكين و البرزخ"

 الـذي تكـرر فيهـا       "مدينتي"صوتا تليها قصيدة     )176() نوسبع و ستة و مائة(تواتره  

 التـي   " يا سيدة اإلفك   ،ال" مرة، ثم قصيدة     )144() أربعين و أربعة و مائة(صوت الميم   

. ميما)111() إحدى عشرة ومائة(احتوت على 

.145 ديوان البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
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 التي نسجها عبد اهللا حمادي يوحي باأللم     فصوت الميم في جميع القصائد الحداثية       

لعل صفة هذا الصوت الفيزيولـوجي تؤكـد هـذه           و البكاء و الحزن و المعاناة و األنينو

كأنه يوحي بعملية    و انفجارهما و فطريقة النطق به تتراوح بين انضمام الشفتين      "الحقيقة،  

.)1("البوح والكتمان

"السكين وزخالبر: "يقول الشاعر في المقطع الثاني من قصيدة

يتجلى الساحل العاجي

ممتد

وعرشه المعمور

!!في غيمة من علماء

.)2(يرزقني من حيث ال أعلم

 :"مدينتي" ويقول أيضا في المقطع األول من قصيدة

مدينتي لو تجهلون في المتون... مدينتي

...مقبرة

أحالمها أوسمةٌ

)3(...وسلع مهربة

واصـفا   ؟!...ال، يا سيدة اإلفـك    : "صيدةيقول أيضا في المقطع السادس من ق      و

:بلةقال

أشهى من نبأ موعود،

...من شرف

...من ظل ممدود

من قصص الردة،

من زمن موعود

)4(من ذنب يقترف عمدا

.72، ص2000دار قباء، مصر، ،  دراسات في النص الشعري، عصر صدر اإلسالم وبني أمية:عبده بدوي -)1(
.118 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)2(
.101 نفسه، صالمصدر -)3(
.161¡160 نفسه، ص المصدر-)4(
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تنوعـا   و شهدت عمقا ) الميم(فهذه المقاطع الشعرية الحداثية التي حفلت بصوت        

الكلمات، لتطلق العنـان لـصوت       و دالليا، إذ تجاوزت داللتها الداللة المعجمية لأللفاظ      

هذه الظـاهرة عرفـت بهـا        و أنين الشاعر عبر مدلوالت ال نهائية،      و الميم، ليبوح بألم  

.االقصيدة الحداثية االنسيابية المتدفقة التي ال تعرف معنى محددا أو نهائي

إشـعاع خـاص عنـد       و  متميز من األصوات المجهورة التي كان لها حضور      و

 سـتة  و الذي بلغ تواتره ست مائة    ) النون(الداللي صوت    و الجماليالشاعر من الجانب    

متربعا على أبرز القصائد الحداثية للشاعر عبد اهللا حمادي ففـي           ) 636(ثالثين صوتا   و

يا امرأة  " تليها قصيدة    مرة )159(خمسين   و تسعة و ورد مائة " السكين و البرزخ"قصيدة  

ال يـا   ":  ثم قصيدة  ،)134(ثين نونا   ثال و أربع و مئة"التي احتوت على    " من ورق التوت  

).113(نونا ) ثالثة عشر ومائة( التي تضمنت "سيدة اإلفك

 الحـزن  وداللة المعاناة فصوت النون هو من األصوات األنفية المجهورة، يحمل 

هـو أيـضا يـوحي       و ،)1(األسى لذلك يدعي بالصوت النواح     و الخرفة و األلم و البكاءو

ا الـصوت بـبعض المقـاطع الـشعرية         ذنمثل له  و ،)2("بمسحة أنين  و بموسيقى حزينة "

.الحداثية التي احتضنت صوت النون بشكل مكثف

": السكين والبرزخ"يقول الشاعر في المقطع التاسع من قصيدة 

انالبرزخ سي وأنا

...فهل من منفذ للرحيق؟

)3(المعاني وحبلى األغاني

:"ة من ورق التوتيا امرأ"ويقول أيضا في المقطع الثامن من قصيدة 

أم تسرقني.. يسرقني العمر

عيناك؟

نيبنهيأم ...يغمرني الطيف

)4(لقياك؟

فية في شعر الحسين بن منظور الحالج، دار مجدالوي، عمان،  األسلوبية والصو:أماني سليمان داود: ينظر -)1(

.85ص، 2002¡1ط
.86المرجع نفسه، ص -)2(
.130عبد هللا حمادي، البرزخ والسكين، ص -)3(
.144، صالمصدر نفسه -)4(
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:الشاعر يقول "ال يا سيدة اإلفك": وفي المقطع السادس من قصيدة

أشهى من نبأ موعد

من شرف

)1(من ظل ممدود

تنفتح هذه المقاطع الشعرية الحداثية على فضاءات مختلفة خاصة مـن خـالل             

 المكثف لصوت النون، فهذا الصوت يفيض بطاقة نفسية لشاعر ألم به الشقاء،             التوظيف

بعمق كبير هذه    و  صوت عبر عن هذه المشاعر بدقة      إنهفراح يتقلب في تباريح الحرقة،      

.الحزن والتي تجسد توجه الشاعر نحو مشاعر المعاناة المشاعر التي توحي بالمرارة

 المجهور الذي بلغ تواتره في القصائد       هذا الصوت ) الباء(نأتي اآلن إلى صوت     

.)439(صوتا ثالثين  وتسع ومائة الحداثية المذكورة سالفا أربع

 البـرزخ "قـصيدة   : يت بعدد مميز لهذا الصوت نجـد      ظومن القصائد الحداثية التي ح    

يـا امـرأة مـن ورق       : "صوتا، أما قصيدة  ) 95(تسعين   و  التي شهدت خمس   "السكينو

ـ  "الشوفار"، في حين نجد في قصيدة       )84(ثمانين باء    و عفاحتوت على أرب  " التوت  ني اثن

.صوتا) 82(ثمانين و

"السكين والبرزخ"يقول عبد اهللا حمادي في المقطع الرابع من قصيدة 

كان البحث مسبوقا...

.)2(بغراب يوري سوأة للعاشقين

: "يا امرأة من ورق التوت"ويقول أيضا في المقطع الثاني من قصيدة 

أنا غائب بك أني(...) 

مخذول في معركة الحب

)3(مبهور بوساد النور

.148 البرزخ والسكن، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.121المصدر نفسه، ص -)2(
.140المصدر نفسه، ص -)3(
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:يقول الشاعر" الشوفار"وفي المقطع الثاني عشر من قصيدة 

عرب أباحو عرضهم

عرب أطاعو رومهم

)1(عرب تهاوى عرشهم

لى نفسية الـشاعر    عيبرهن   و يبوح و فحرف الباء في هذه المقاطع الشعرية جاء ليكشف       

، حتـى   )الظـالم  و السواد(ن طريق استحضار الداللة السلبية للغراب       ذلك ع  و ،الحزينة

.فاحشة وإثم واستبداد ووطان العربية من ظلمما آلت إليه األ ويؤكد على تعفن الحاضر

نستنتج من خالل الجداول السابقة التي رصدت لنا الحروف المجهورة هو أنهـا             

الشاعر جاءت حافلة بكم هائل     أن كل قصيدة من قصائد       و ،عالية و جاءت بنسب متفاوتة  

ن هذا أمر طبيعي، أل    و ،من هذه األصوات رغم التفاوت الملحوظ من قصيدة إلى أخرى         

كأنها شظايا من    انفعال داخلي، فجاءت قصائده    و تمرد و غضب و الشاعر في حالة ثورة   

  ليعبر باألصوات المجهـورة     عالٍ يبصوت جهور  و حمم بركانية، لذا نجد الشاعر كتب     

.ه بالتناقضعن إحساس

: األصوات المهموسة-2-2

حرف أضـعف االعتمـاد فـي       : "الصوت المهموس عند علماء األصوات هو     

، فإذا انفرج الوتران الصوتيان على نحـو ال يتـيح           )2("موضعه حتى جرى معه النفس    

.)3( مهموسVoicelessبأنه  مجاال ألي توتر، فإن الصوت يوصف

 الذي ال يهتز معه الوتران الـصوتيان،       "ويعرفه إبراهيم أنيس بقوله هو الصوت     

 الضغط في موضـع     صوت أضعف "هو أيضا    و ،)4(" حين النطق بها   اال يسمع لها رنين   و

.)5("فإنك ال تسمع له جهرا الضغط أثناء نطقه مع جري النفس

.178 البرزخ والسكن، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.42، ص1998¡1ط  العربي، دار صفاء، عمان، هندسة المقاطع وموسيقى الشعر:عبد القادر عبد الجليل -)2(
.51ص، 1992¡1ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طى علم اللغة، إل مدخل :محمود فهمي حجازي -)3(
.20ص األصوات اللغوية، :إبراهيم أنيس -)4(
.62¡1993¡3 اللغة العربية معناها ومبناها، علم الكتب، القاهرة، ط:تمام حسان -)5(
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]ح، ث، ه، ش، خ، ص، ف، س، ك، ت، ط، ق: [واألصوات المهموسة هي

فـي  و،  هي همزة القطع   و ةسال هي مهمو   و ورةوهناك وحدة صوتية واحدة ال هي مجه      

يلي سنوضح تواتر هذه األصوات في القصائد الحداثية لعبد اهللا حمادي في الجداول              ما

:آلتيةا

"السكين والبرزخ"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

 األصوات مجموع

المهموسة على مستوى 

جميع المقاطع

0405060601090406121255ح

0100000101010000010106ث

0612060806090409060379ه

0204020605040204000029ش

0103010600030201010624خ

0400020303040305030127ص

0406061105090406070361ف

0504090704140510070267س

0407040905050209090155ك

07191716112808170804135ت

0301040503040103010126ط

0905061012130908090485ق

مجموع األصوات 

المهموسة على 

مستوى كل مقطع

506666885610345795438649
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"مدينتي"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع

الصوت
16م15م14م13م12م11م10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموعال

 كل(

)المقاطع

0202040206010202020001050202040241ح

0000000201010000000102000001000008ث

08100610030409080707080713100914132ه

0005010305010103010100020001020228ش

0003010000020101010200010101020016خ

0002010203010101010001020201020222ص

0306050203050206030003030602030658ف

0505010302000103020404010302010239س

0203010003010202040101020300040331ك

10151008110812120804050101041407130ت

0102020101010301000100010000010015ط

0202020003020500040104000302020335ق

مجموعال

)قطعمكل (
33553433412739393222292534264441555
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" من ورق التوتيا امرأة"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع
الصوت

14م13م12م11م10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموعال

)كل المقاطع(

030301010203030502060705050652ح

000000000101010100000200010108ث

0405020404090704080706101627113ه

020201000004020402050304060944ش

000102000100020002010201010316خ

000001010100000301010205010319ص

0302050502090508050608160818100ف

010300040204010603050306051255س

020301030304030305030207071359ك

0907080808091719141615201829197ت

000002000003030003050301010425ط

020301060304060806030704071373ق

مجموعال

)مقطعكل (
26292431275050615158607976138761
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"¿!…ال يا سيدة اإلفك"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع
الصوت

9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموعال

)طعامقكل ال(

01030705040305200351ح

00000201000304010011ث

05040208030506060543ه

01020304020609070337ش

01010103010002030214خ

00020103010302020115ص

04020608070207181367ف

05040108060306160857س

00050303020506070939ك

061323181007142613131ت

03020200020402080527ط

04030604040904110449ق

مجموعال

)مقطعكل (
3041576542506712566540
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"الشوفار"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع
الصوت

13م12م11م10م9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموعال

)طعامقكل ال(

0201010405080402020101080241ح

0101000002020002010200020013ث

0502030207100306060403050156ه

0200000304010305020001030125ش

0102000008040201010000020223خ

0101000103040003010203030123ص

0301010305080903050405030353ف

0203040307030608030504040254س

0101020405010705050702020547ك

06070908231718171307101211159ت

0201000108010301000001040022ط

0402000406100808030703080063ق

مجموعال

)مقطعكل (
30222035836963614239335628579
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"جوهرة الماء"القصيدة

تواتره على مستوى كل مقطع
الصوت

9م8م7م6م5م4م3م2م1م

مجموعال

)طعامقكل ال(

06030302050510100347ح

01000001000200000004ث

04050403070506110045ه

01040101040204040021ش

01000101010100010107خ

01000000010402000008ص

04050202020707080441ف

03050101040508080338س

01020402020304070429ك

031309061311242010109ت

01020102000201030113ط

04000201051006050235ق

مجموعال

)مقطعكل (
303928224454727728397

"ستر الستور"قصيدة

المجموعقطتكسفصخشهثحالصوت

170258310203263110391123253تواتره
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القصيدة    

تواتر 

الصوت

 البرزخ"

"السكينو
 "مدينتي"

 يا امرأة"

من ورق 

"التوت

ال يا "

سيدة 

"اإلفك

"الشوفار"
جوهرة "

"الماء

ستر "

"الستور

مجموعال

)كل القصائد(

55415251414717304ح

0608081113040252ث

7913211343564558526ه

29284437252131215ش

24161614230702102خ

27221915230803117ص

615810067534126406ف

67395557543831341س

55315939472910270ك

13513019713115910939900ت

26152527221311139ط

85357349633523363ق

مجموعال

)قصيدةكل (
6495557615405793972533735

الحداثية لعبد اهللا حمادي جدول يوضح مجموع األصوات المهموسة في القصائد

لجداول نالحظ أن األصوات المهموسة في القصائد الحداثية لعبد امن خالل هذه 

.صوتا )3735(ثالثين  وخمسة وسبع مائة و آالفةاهللا حمادي قد بلغت ثالث

بشكل الفت للنظر  الهمس أصواتمن القصائد الحداثية األولى التي احتضنت 

 ، التي بلغ عدد األحرف المهموسة فيها  سبع مائة" من ورق التوتيا امرأة: "قصيدة

 تسع و، التي شهدت ستمائة"السكين والبرزخ: "ا، تليها قصيدةصوت )761(نيست وواحدو

الذي بلغ " الشوفار"أتي في المرتبة الثالثة قصيدة صوتا مهموسا، ثم ت) 649(أربعين و

.)579 (صوتان يسبع واتسع وفيها حرف الهمس خمس مائة
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األكثر تواترا في القصائد الحداثية التي احتلت المهموسة أما بالنسبة لألصوات 

يا امرأة من "الذي بلغ عدده في قصيدة ) التاء (صوت: المراتب الثالث األولى فنجد

ثالثة  والذي تكرر  مائة) الهاء (صوت، يليه )197(نيتسع وسبع ومائة"  ورق التوت

من المقاطع  و،)100(الذي تردد مائة مرة ) الفاء (صوتمرة ثم  )113(عشرة 

 من ورق يا امرأة"الشعرية التي شهدت تواترا كبيرا ألصوات الهمس في قصيدة 

)138(ثالثين وثمانية و مائة:ـالذي جاء حافال ب) 14(الرابع عشر:  نجد المقطع"التوت

)79(نيسبع وةالذي يحوي على تسع) 12(ليه المقطع الثاني عشريصوتا مهموسا، 

صوتا ) 76(نيسبع وةالذي احتوى على ست) 13( ثم المقطع الثالث عشر، مهموساصوتا

.مهموسا

":يا امرأة من ورق التوت" في المقطع الرابع عشر من قصيدة الشاعريقول 

 عن هذا اإلثمال أحد ينفض

غوايته

فحبال مدينتنا

نزوته ويحكمها العهر

فكيف أقاوم ِفعل فعَل العشق

)1(وطلعته؟؟ 

 لهاءا وهي التاء و أصوات مهموسةةيطغى على هذا المقطع الشعري ثالث

 داللية  مسحة ما فإنها تضفياألصوات المهموسة إذا استعملت بوفرة في سياق والفاء،و

بيعتها، فهي مجهدة للنفس، ألن الشاعر يحتاج عند النطق بهاخاصة، ذلك بسبب ط

إلى قدر كبير من هواء الرئتين أكبر مما تتطلبه نظيرتها المجهورة، فإذا كثرت في 

تتجاوز حدها  وبالتالي تتخطى وانحصر فيها االهتمام، وسياق ما، تضاعف الجهد،

.)2(العادي

حرف التاء  والبكاء، واخ الحزنمنعن بها يعبر والتاء من األصوات المهموسة 

 أيضا يوحي بالتوتر والملل الناجم عن استحضار خطايا الماضي، ويوحي بداللة التعب

.153 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.55 خصائص األسلوب في الشوقيات، ص:محمد الهادي الطرابلسي: ينظر -)2(
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عن الحقيقة عن المرأة  وهو في مرحلة الكشف عن الذات و لدى الشاعراالضطرابو

 .عن الحب عن الوطن

اب، االضطر و االهتزاز علىدليفي هذا المقطع الشعري ) الهاء(أما صوت 

 روحية ناتجة عن إحساسه بالضياع وغربة نفسية وفالشاعر في حالة تشويش نفسي

ثالث صوت  وهدفه المنشود وعن مبتغاه واها،يخطا ومتناقضاتها والتيه في زخم الحياةو

" الفاء" صوت - كما ذكرنا سابقا-"يا امراة من ورق التوت"مهموس مهيمن في قصيدة 

ظهوره، ومقاومته،  و، خوف من فعل العشقإنهن، السكو وفهذا الصوت يوحي بالخوف

عن مدى خوفه من انهزامه أمام  بلغة صوفية وفالشاعر عبر لنا في المقطع السابق

محبوبه األبدي، فهو يبرر سبب هروبه من هذا العالم إلى لذة التوت، لذة  ومعشوقه

.الحلم بأعراس مستقبلية لمدينته المحمومة باألحقاد واللقاء

حروف الهمس، تواتر لمرتبة الثانية من حيث ا" البرزخ والسكين"يدة قصحتلوت

ثالثين  وخمس والذي بلغ عدده مائة) التاء(نجد الحروف األكثر تواترا هي حرف إذ 

مرة، ثم حرف الهاء ) 85(ثمانين  وصوتا، يليه حرف القاف الذي تواتر خمس) 135(

.مرة) 79(سبعين  وتكرر تسعة

 "ألصوات الهمس في قصيدةشهدت تواترا كبيرا التي ومن المقاطع الشعرية 

)103( الذي احتوى على مائة وثالثة) 6( السادس نجد المقطع،"السكين والبرزخ"

صوتا ) 88(ن يثمان والذي تضمن ثمانية) 4(حرفا مهموسا، يليه المقطع الرابع 

.صوت مهموسا) 79(سبعين  والذي شمل تسعة) 8(مهموسا، ثم المقطع الثامن 

 البرزخ"لشعرية قول عبد هللا حمادي في المقطع السادس من قصيدة اومن أمثلتنا 

:"السكينو

األغنيات الحيارى والصمت

تتسلقني، توقظ دوي الضبِة

والمطر الشتوي األسود

(...)وغابة من ظنون

هو الوحل ممتد إلى األعناق،

وصراط مستقيم

أدق من الشعرة،
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!!وأحد من لغة السكين

(...)المفرأين 

ما فوقكم هواء،

!ما تحتكم هواء

ولكل جعلنا منسكا

ولتفسدن في األرض مرتين

رزقا ووتتخذون سكرا

بر األولينإنما األمر في ز

وآيتكم في األرض

(...)علوا كبيرا 

آنست ذعراً

!!من حمٍإ مسنون

1(والعبرة في كأن(

:ويقول الشاعر أيضا

"و تراه"

فهما الوصُل،

 الفصُلوهما

...!!المعلول ووهما العلة

وخذ بعض نعلك جاخر

السيف قاب قوسين وفاألرض عطشى

(...)وأدنى

الليل طويل،

وماء التنّور الموعود

!مفقود في الحضره

اللبن الموفد بالرؤيا و...

تلعثم ساعة حضر التجوال،

.125¡124 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
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وبقايا مسجد يتماهى،

اروساح معقنَّن م

بغشاء المقهى

)1((...)حلب الباقيات في طُ

الحيرة، كما يـدل هـذا       و الدهشة و الضياع و فصوت التاء هنا يحمل داللة التيه     

هي تساؤالت لم يجد لهـا الـشاعر         و التساؤالت و الصوت على مجموعة من الضنون    

 الـشر  والمعلول، الخيـر  والعلة إجابة نظرا للتناقضات التي يعيشها اإلنسان، فهو دائما      

.الخ...الفصل وهو أيضا الوصلو

القلق فنفسية الشاعر دوما قلقة    و مال بداللة االضطراب  حجاء م فأما صوت القاف    

.متوترة نظرا للخطايا التي يعيشها الناس في األرض وغير ساكنة، متقلبة

  نفسية يعتريهـا    فالشاعر في حالة   ،ليبوح بداللة االهتزاز  ) الهاء (صوتأتي  يثم  

 يرفض الفساد في األرض مـرتين،       هو ف ،وجدانه و هزت كيانه التي   ،ثورةال و تشويشال

لغة الـسكين    و حواء، و المرة الثانية خطايا أبناء آدم     و حواء، و المرة األولى خطيئة آدم   

.قضاياهم والتي أجادوها في التعبير عن آرائهم

حاملة في طياتها مجموعة مـن الحـروف         "!الشوفار؟"وفي المرتبة الثالثة تأتي قصيدة      

مـرة، يليـه    ) 159(خمسين   و تسع و الذي جاء مائة  ) التاء(ها حرف   المهموسة يتصدر 

الذي تكـرر   ) الهاء (صوتثم  صوتا  ) 63(ن  يست و االذي بلغ عدده ثالث   ) القاف (صوت

.مرة) 56(ن يخمس وست

ومن المقاطع الشعرية التي حفلت بشكل الفت لالنتباه باألصوات المهموسة فـي            

:هذه القصيدة نجد

صوتا مهموسا، يليه   ) 83(ثمانين   و لذي احتوى على ثالثة   ا) 5(المقطع الخامس   

، ثم يـأتي المقطـع   )69(ن صوتا مهموسا يست و االذي تضمن تسع   )6(المقطع السادس   

.صوتا مهموسا) 63(ن يست وثالث: حامال في طياته) 7(السابع 

:"!الشوفار؟"ومثال ذلك قول الشاعر في المقطع الخامس من قصيدة 

هم يعاود كرة

ها العويللرة يرتّخمب

.126¡125 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
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دورلبا خازنة "دمشق"

مسرحة العطور:

)1(..طة للمقيل؟؟وغهل لغرناطتي من 

:من القصيدة نفسها) 6(ويقول في المقطع السادس 

"ون العالمينصفاتحة األلى قطفوا غ" بوران

هبة األلى مسحوا جبين األرض،

هتكوا حدود الورد

المعبق باخضرار الفاتنين

ي هتانقدها الحلب ...شهي

غادة للخائنين...مائدة جياع

)2(الضياء رصافة تغري وإيه دمشق

التذمر، أمـا صـوت      و في هذه األسطر الشعرية يهمس بالتعب     ) التاء (صوتف

لشاعر نتيجة األوضاع التـي تعيـشها       افهو كعادته يوحي بالقلق الذي يساور       ) القاف(

 شـقاء،  و ألم و يكمن في النفس من حزن    معبرا عما   ) الهاء(األمة العربية، ليأتي صوت     

إنما هو   و  ليس مجرد صوت،   )الهاء(هو ما ترجمته األسطر الشعرية السابقة فصوت        و

االنفعـاالت حـين     و فلة بـالهزات  اعواطف الشاعر المتأججة الح    ةداللة قوية على حال   

.االنهيار الذي ينبع من صميم العواطف المجروحة       و اليأس و يصور مشاعر نفاذ الصبر   
)3(

حيـث  هكذا رسم لنا الشاعر باألصوات المهموسة لوحة فسيفسائية جمالية فنية،           

علـى مـدار    ) القـاف (صوت   و )الفاء(صوت   و ،)الهاء(صوت   و )التاء(توزع صوت   

.مقاطع القصائد الحداثية ليترجم لنا التجربة اإلنسانية المتناقضة

.171 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.172 نفسه، صرالمصد -)2(
، ديوان  لمحمد العيد آل خليفة"أين ليالي"دراسة سيميائية تفكيكية قصيدة  )ي، أ( :عبد الملك مرتاض -)3(

.162، ص1992¡1المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
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: األصوات االنفجارية أو الشديدة-2-3

ـ يها عل صطلحعادة ما ي   بأن بحـبس مجـرى   "تتكون   و ،"الوقفات االنفجارية " : ب

ينتج عن هذا الحـبس      و الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في موضع من المواضع،         

أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح المجرى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء محدثا              

لكـن   و (Stope)تها بالوقفات   الوقف يمكن تسمي   ، فباعتبار الحبس أو   )1("صوتا انفجاريا 

يسميها أيضا عبد    و (plosives))2(باعتبار االنفجار يمكن تسميتها باألصوات االنفجارية     

:يتم إنتاجها على مراحل ثالث والقادر عبد الجليل بالشديد أو اآلنية

.االنحباس-1

.الزوال-2

.االنفجار-3

لهمـزة ، ا )3()ط، ب، ق، ك، د، ج، ت، ص، ء        : (هـي  و عددها ثمانية أصوات  

يلي نقوم بعرض جميع األصوات االنفجاريـة        في ما  و ،ال بالمهموس  و بالمجهورال هي   

:"عبد اهللا حمادي"التي عجت بها القصائد الحداثية السبع للشاعر 

"مدينتي"القصيدة

صفتهكل المقاطعفي تواتر الصوت

مجهور58ب

مهموس130ت

مجهور80د

مجهور31ج

مهموس22ص

مهموس15ط

مهموس31ك

مهموس35ق

ال بالمهموس وال بالمجهور34الهمزة

436المجموع

.247، ص2000¡1 علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط:كمال بشر -)1(
.247نفسه، صالمرجع  -)2(
.18 هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، ص:عبد القادر عبد الجليل -)3(
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"السكين والبرزخ"القصيدة

صفتهتواتر على مستوي كل المقاطعالصوت

مجهور95ب

مهموس135ت

مجهور65د

مجهور30ج

مهموس27ص

مهموس26ط

مهموس55ك

مهموس85ق

ال بالمهموس و بالمجهورال73الهمزة

591المجموع

" من ورق التوتيا امرأة"القصيدة

صفته مستوي كل المقاطععلىتواتر الصوت

مجهور10ب

مهموس197ت

مجهور04د

مجهور05ج

مهموس19ص

مهموس25ط

مهموس59ك

مهموس73ق

ال بالمهموس وال بالمجهور105الهمزة

405المجموع
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"ال يا سيدة اإلفك"القصيدة

صفتهتواتر على مستوي كل المقاطعالصوت

مجهور60ب

مهموس131ت

مجهور40د

مجهور29ج

مهموس15ص

مهموس27ط

مهموس39ك

مهموس49ق

ال بالمهموس وال بالمجهور72الهمزة

462المجموع

"الشوفار"القصيدة

صفتهلى مستوي كل المقاطعتواتر عالصوت

مجهور82ب

مهموس159ت

مجهور06د

مجهور36ج

مهموس23ص

مهموس22ط

مهموس47ك

مهموس63ق

ال بالمهموس وال بالمجهور56الهمزة

494المجموع
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"ستر الستور"القصيدة

صفتهتواتر على مستوي كل المقاطعالصوت

مجهور21ب

موسمه39ت

مجهور19د

مجهور09ج

مهموس03ص

مهموس11ط

مهموس10ك

مهموس23ق

ال بالمهموس وال بالمجهور22الهمزة

157المجموع

"جوهرة الماء"القصيدة

صفتهتواتر على مستوي كل المقاطعالصوت

مجهور39ب

مهموس109ت

مجهور08د

مجهور19ج

مهموس08ص

مهموس13ط

مهموس29ك

مهموس35ق

ال بالمهموس وال بالمجهور36الهمزة

296المجموع
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القصيدة

تواتر 

الصوت 

على مستوى 

كل القصائد

 "مدينتي"
 البرزخ"

"السكينو

 من يا امرأة"

"ورق التوت

ال يا "

سيدة 

"اإلفك

"الشوفار"
جوهرة "

"الماء

ستر "

"الستور
المجموع

58951060823921365ب

13013519713115910939900ت

80650440060819222د

31300529361909159ج

22271915230803117ص

15262527221311139ط

31555939472910270ك

35857349633523363ق

347310572563622398الهمزة

4365914054624942961572841موعالمج

2841: جدول يوضح مجموع األصوات االنفجارية في القصائد الحداثية السبع

 األصوات االنفجارية في القصائد أنما نالحظه من خالل الجداول السابقة 

قد احتلت  و،صوتا) 2841(أربعين  واواحد وثمان مئة والحداثية قد بلغ عددها ألفين

المراتب " ال يا سيدة اإلفك" قصيدة  و،"شوفارال"قصيدة  و"السكين ولبرزخا:"قصيدة

ن يتسع واواحد وخمس مئة" السكين والبرزخ "األولى، حيث تضمنت قصيدةالثالث 

تسعين  وأربعة واحتوت على أربع مئة" الشوفار" صوتا انفجاريا، بينما قصيدة ) 591(

 بع مئة أرعلى فقد اشتملت" دة اإلفكال يا سي: "صوتا انفجاريا، أما قصيدة) 494(

أن  المتأمل في هاته القصائد الحداثية يلحظ و،صوتا انفجاريا) 462(ن يست ونياثنو

 يليه حرف الهمزة الذي ،مرة هو األكثر تواترا) 900(الذي جاء تسع مئة ) التاء(حرف 

 مئةالذي ورد ثالث ) الباء(مرة، ثم حرف ) 398(ن يتسع وثمانية وبلغ ثالث مئة

)363(ن يست وثالثة وقد ورد ثالث مئة) القاف(مرة، ثم حرف ) 365(ن يست وخمسو

.مرة
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تواتر هذه  ووالمتتبع لبعض المقاطع الشعرية الحداثية للشاعر، يلحظ هيمنة

إلى ن داللة هذه الحروف تختلف من حرف الحروف بشكل الفت لالنتباه، كما يلحظ أ

.آخر

:" من ورق التوتيا امرأة"ع السادس من قصيدة يقول عبد اهللا حمادي في المقط

(...)توهمت أنك أنّي 

يا امرأة تنهشني في السر

...وتنشرني للموج

منهوك سحر مدينتنا

منهوب عطر مفاتنها

ما أجمل أن ترسو حرائقنا

على شفة يسكنها المطر

)1(الداِفئ،

":الشوفار"ويقول أيضا في المقطع العاشر من قصيدة 

يفك يا فتىما مثل س

أنت البقا... أنت التُّقى

المعجل وأنت المؤجل

أنت المنى أبري به قلمي

بينجوأصفع لل

مسراك أثقل كاهلي

قاك أرهق ساحليلم

علياك تكسر ما تبقى من عصا

فمن المعذب في هواك

)2(من السجين

.142 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.177، ص المصدر نفسه-)2(
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:¿!ال يا سيدة اإلفك" ويقول أيضا في المقطع الثاني من قصيدة 

!!قبلة تنهال على مهلما أطغى ال

تعبر شطآن السوء،

تقيم شعائر قداس،

ترفع ألوية النصر،

تبيح حدائق غلبا،

تعتصر الكرم،

تسكر من سكر السكر،

تتوسد غابة أمجاد

(...)يكنفها خبل موعود 

ينتحر العري على أقدام

)1((...)مدائنها 

 التي تضمنها ،لرئيسة جزء من الداللة اتبوح بدالالت هيهذه األسطر الشعرية 

 اليأس، وقد أصابته خيبة األمل وأيام الجراح، وديوان الشاعر الذي كتبه أيام النكسة

 على الوضع مما أدى إلى تفجر قريحته هسخطقد أبدى ن الشاعر إفسه ففي الوقت نَو

االضطراب  والتيه والقلق، واإلحباط وللتعبير عن السخط والشعرية بهذه األبيات،

انفجارية تتناسب من حيث قيمتها الصوتية اإليقاعية مع التعبير عن هذا ا وظف أصوات

.المعنى

 انفجاري تضطر معه إلخراج الهواء كأنه آهة حبيسة ذبيحة) التاء (صوتف

توهمت، امرأة، تنهشني، مدينتنا، مفاتنها، أنت، التقى، : (اآلتيةيظهر ذلك في الكلمات و

 عفض، فهذا الحرف يدل على ال...)ر، ينتحر،تبقى، تعبر، تقيم، ترفع، تبيح، تسك

يدل و ،االستعطاف وهو ضعف ينتاب الذات أثناء المناجاة العليا و،الليونة والرقةو

.العفة وأثناء بلوغ درجة الطهرالشدة  وحرف التاء على القوة

الذي تكرر ) أنت(في الضمير ) الهمزة(بمعاني ) التاء (صوتوباتحاد معاني 

في الوقت  ود أفضل،بغتفاؤل  ووقف الشاعر، فهو موقف ترقبعدة مرات يتضح م

.157 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
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ه، يلفت انتباه المتلقي لكبر المحنة التي تمر بها األمة العربية في انتظار شروق سنف

.شمس يوم جديد

أنك، امرأة، أجمل، حرائقنا، الدافئ أنت، (فهو حاضر في ) الهمزة (صوتأما 

صوت " هو  و،...)ويه، أمجاد، أقدامالمؤجل، أبري، أصفع، أثقل، أرهق، أطغى، أل

هو هنا يحمل كذلك  و،)1("في ذهنه وذلك بما يثيره من انتباه في سمع السامع وانفجاري،

: في) التاء(صوت مع االنتظار، زيادة إلى حضوره جنبا إلى جنب  وداللة الترقب

الهواء ال يتحرك الوتران الصوتيان، بل يتخذ " في تكوينه  و...)امرأة، أنت، ألوية(

لثنايا العليا، فإذا اطرف اللسان بأصول  الفم، حتى ينحبس بالتقاء ومجراه في الحلق،

قد يحمل هذا الصوت أيضا  و،)2("انفصل انفصاال فجائيا سمع ذلك الصوت االنفجاري

اآلهات التي تسيطر على نفسية الشاعر  والقساوة، الناتجة عن اآلالم والشدة وداللة القوة

.التصدي وده الحداثية بملمح التحديلتظهر في قصائ

 يوحي بذلك الضعف الداخلي الذي يولد االنفجار،) الباء(في حين نجد صوت 

هذه  وكمتنفس عن الكبت الذي يعيشه) الباء(ف حرف ظهذا ما حدث للشاعر الذي وو

...).تبقى، المعذب، تعبر، تبيح،: (الحالة النفسية واضحة في

 األصوات االحتكاكية-2-4

 هي أصوات تتكون بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع و

¡)3(يمر من خالل منفذ ضيق نسبيا يحدث في خروجه احتكاكا مسموعا ومن المواضع،

 صوتا،) 13(عددها ثالثة عشر  وتحمل صفة الصفيرية وتسمى باألصوات الرخوية،و

.)4()، س، ز، ص، ش، خ، غ، ح، ع، هطف، ث، ذ، (هي و

:تيقد وردت هذه األصوات في قصائد عبد اهللا حمادي الحداثية على النحو اآلو

.147، ص2000¡1 طلكتاب العرب، دمشق، حروف المعاني بين األصالة والحداثة، اتحاد ا:حسن عباس -)1(
.61 األصوات اللغوية، ص:إبراهيم أنيس -)2(
.297 علم األصوات، ص:كمال بشر: ينظر -)3(
.37 هندسة المقاطع وموسيقى الشعر العربي، ص:عبد القادر عبد الجليل: ينظر -)4(
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"مدينتي"القصيدة

صفتهتواترهالصوت

مهموس58ف

مهموس08ث

مجهور07ذ

مهموس22ص

مجهور01ظ

مهموس 39س

مهموس28ش

مجهور19ز

مهموس1ح

مهموس16خ

مجهور37ع

مجهور09غ

مهموس132ه

417المجموع

"السكين والبرزخ"القصيدة

صفتهتواترهالصوت

مهموس61ف

مهموس06ث

مجهور15ذ

مهموس27ص

مجهور08ظ

مهموس 67س

مهموس29ش

مجهور23ز

مهموس55ح

مهموس24خ

مجهور66ع

مجهور20غ

مهموس79ه

480المجموع
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"مرأة من ورق التوتيا ا"القصيدة

صفتهتواترهالصوت

مهموس100ف

مهموس08ث

مجهور10ذ

مهموس19ص

مجهور05ظ

مهموس 55س

مهموس44ش

مجهور19ز

مهموس52ح

مهموس16خ

مجهور79ع

مجهور26غ

مهموس113ه

546المجموع

"¿!ال يا سيدة اإلفك"القصيدة

صفتهتواترهالصوت

مهموس67ف

مهموس11ث

مجهور04ذ

مهموس15ص

مجهور04ظ

مهموس 57س

مهموس37ش

مجهور18ز

مهموس51ح

مهموس14خ

مجهور68ع

مجهور17غ

مهموس43ه

406المجموع
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"الشوفار"القصيدة

صفتهتواترهالصوت

مهموس53ف

مهموس13ث

مجهور06ذ

مهموس23ص

مجهور03ظ

مهموس 54س

مهموس25ش

مجهور08ز

مهموس41ح

مهموس23خ

مجهور62ع

مجهور15غ

مهموس56ه

382المجموع

"جوهرة الماء"القصيدة

صفتهتواترهالصوت

مهموس41ف

مهموس04ث

مجهور08ذ

مهموس08ص

مجهور02ظ

مهموس 38س

وسمهم21ش

مجهور08ز

مهموس47ح

مهموس21خ

مجهور37ع

مجهور20غ

مهموس45ه

300المجموع
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"ستر الستور"القصيدة

صفتهتواترهالصوت

مهموس26ف

مهموس02ث

مجهور02ذ

مهموس03ص

مجهور01ظ

مهموس 31س

مهموس31ش

مجهور03ز

مهموس17ح

مهموس02خ

مجهور15ع

مجهور06غ

مهموس58ه

197المجموع

القصيدة

تواتر 

الصوت 

على مستوى 

كل القصائد

 "مدينتي"
البرزخ"

"السكينو

 يا امرأة"

من 

ورق 

"التوت

ال "

يا سيدة

"اإلفك

"رالشوفا"
جوهرة "

"الماء

ستر "

"الستور
المجموع

586110067534126380ف

0806081113040252ث

0715100406080252ذ

22271915230803117ص

0108050403020124ظ

39675557543831341س

28294437252131215ش

1923191808080398ز

41555251414717304ح

16241614232102116خ

37667968623715364ع

09202617152006113غ

1327911343564558526ه

417485464063823001972296المجموع

جدول يوضح األصوات االحتكاكية في القصائد الحداثية لعبد اهللا حمادي



الداخلية واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :األول الفصل

74

  بلغ ألفين قدالمالحظ من خالل هذه الجداول أن تواتر األصوات االحتكاكية

مرة من مجموع أصوات القصائد الحداثية للشاعر عبد ) 2296(تسعين  وست وئتينامو

.اهللا حمادي

ومن القصائد التي احتلت المراتب األولى في توظيف هذا الصوت قصيدة

صوتا ) 546(أربعين  وستة وئةا احتوت على خمس مفهي" يا امرأة من ورق التوت"

صوتا احتكاكيا ثم ) 417(سبعة عشر  وأربع مئة: فيها و"مدينتي"احتكاكيا، تليها قصيدة 

ستة  وأربع مئة: التي بلغ عدد األصوات االحتكاكية فيها "ال يا سيدة اإلفك"قصيدة 

. احتكاكياصوتا) 406(

الذي بلغ ) الهاء: ( صوت االحتكاكية تواترا هواألصواتنالحظ أن أكثر ما و

 ة ثالث مئالذي جاء) الفاء (صوتصوتا يليه ) 526(ن يعشر وست وعدده خمس مئة

في  وة،مر) 364(ن يست وعبأر وجاء ثالث مئة) العين( صوت ثم ،مرة) 380(ن يثمانو

)341(ن يأربع واواحد والذي بلغ عدده ثالث مئة) السين( صوتالمرتبة الرابعة جاء 

.صوتا

يا امرأة من " ومثالنا على هذا التواتر قول الشاعر في المقطع األول من قصيدة 

 :ورق التوت

(...)ي توهمت أنك أن

يا جسدا محفوفا

بالظلمات،

علقت عتابي على باب مدينتكم

احترف العشق

شهواللعب اآلهله بالوح

)1(...والغارات المهزومة

:"مدينتي"ويقول أيضا في المقطع الثاني عشر من قصيدة 

...مدينتي

محاصرة

.139 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
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اإلصالح وبالخزي

فشرعها معطٌل

...وكفرها مباح

وكلبها مروض

وشعبها نباح

لواؤها جالد

)1(...!! سفاحأمامها

: يقول،؟!"...ال يا سيدة اإلفك"وفي المقطع الرابع من قصيدة 

هي القبلة حفار يقتلع الصخر

ينوء بأسرار الكهف

فأس صيفي ينحت من جسد

...الظلمات وتمثال الرغبة

يفترس الشفه الظمأى

الهمسات ويهوي ما بين الجهر

يعتجر الروح

تيشغل أكوان الصم

يختزل األرض

)2(تنشره الريح... معراجا بنيا

عدم  و بداللة الحركةفي هذه األسطر الشعرية محمال) الهاء (صوتلقد جاء 

هلة، المهزومة، اآلتوهمت، (:ويتضح ذلك في .األلم والشقاء والحزن والتزعزع والثبات

)....كلبها، لواؤها، إمامها، يهوي، الجهر، الهمسات، تنشره

ت االحتكاكية المهموسة التي استأثرت بجانب كبير من اهتمام ومن األصوا

محفوفا، : (الوارد في) الفاء: (الشاعر فانعكست إشعاعاتها الداللية في برزخه صوت

.111لبرزخ والسكين، ص ا: عبد اهللا حمادي-)1(
.159-158، صالمصدر نفسه -)2(
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 القمع، والجبروت و يحمل داللة القوةفهو، )حفار، فأس، يفترس، أحترف، كفرها

.الكفرو

العزيمة، فالقارئ  وراإلصرا والعلو وفدل على الظهور) العين(أما صوت 

 واقع ؛لقصائد عبد اهللا حمادي يستنتج أن الشاعر كان دوما يحاول تجاوز الواقع الراهن

 الكبت والصمتواقع خاص، بشكل الجزائري  الشعوب العربية بشكل عام والواقع

...).يقتلع، يشعل، يعتجر،: (اآلتيةهذا ما تضمنته الدوال  والخوف،و

قد صوات المجهورة  األصوات نخلص إلى أن األومن خالل دراستنا لصفات

 أصوات القصائد الحداثية  مجموعمن) 5216(:ـ قدر عددها باحتلت الصدارة، حيث

 صوتا ثم األصوات االنفجارية )3735(:ـتليها األصوات المهموسة التي بلغ عددها ب

 ، وتأتي األصوات االحتكاكية في المرتبة الرابعةصوتا) 2841:(ـالتي تقدر ب

.صوتا) 2296(:واألخيرة، حيث قدر عددها بـ

 ألن ؛لبة األصوات المجهورة على باقي األصوات األخرى أمر طبيعيإن غ

انفعال نفسي، فجاءت قصائده الشعرية ترجمة لهذه  وغضب والشاعر في حالة ثورة

.النفسية الثائرة والمتأزمةالحالة 

. يبين تواتر هذه األصواتاآلتي والمخطط

المجھورةاألصواتالمھموسةاألصواتاالنفجاریةاألصواتاألصوات االحتكاكیة

صوتا

صوتا

صوتا
صوتا
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الداللية  و إلى أن قيمة الصوت الجماليةبحثمنهاية هذا الويمكن أن نشير في 

تستشف من خالل براعة الشاعر الذي بمقدوره أن يستخدم األصوات ذاتها للتعبير عن 

هو في هذا يقترب من الرسام الذي يستخدم األلوان الواحدة  و،حالفر و الحزنءأجوا

 داللة هذه األصوات تتوقف على طبيعة السياق ون طبيعة أل؛)1(الغنى وللتعبير عن الفقر

.المواقف النفسية التي يعبر عنها الشاعر والغرض والمقامو

¡1984¡1 دليل الدراسات األسلوبية، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ط:جوزيف ميشال شريم: ينظر -)1(

.111ص
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:واعهـأن ورارـالتكة ـأسلوبي -3

المترتب عـن    لقد انفتح النص الشعري الحداثي على أبواب جديدة تثري اإليقاع         

، ألن )1(ية بالدرجـة الثانيـة  ظـاهرة موسـيق    و يعتبر التكرار ظاهرة لغوية،    و التكرار،

 اإليقـاع،  و التناسـب  و التناغم و يقوم بتنظيم الكلمات في القصيدة على الوعي      "الشاعر  

عندما يقوم التنظـيم     و ،)2(..."تناقض و نشوز و على الوعي بوجوهها األخرى من تنافر     و

 يتشكل بطرق مختلفة لـدى      )التكرار(العنصر األول    التنوع، و التكرار: تكرر عنصرا ي

Pierre( "بيار ريشار "قد أكد ول شاعر،ك Richard(    على أن تحديـد الموضـوعات

ــاس    ــالل مقي ــن خ ــا م ــرادغالب ــاس أن  )Récurrence(االط ــى أس ، عل

signale(، هنا أو هناك يؤشر على الهوس)Répétition(التكرار" lob session(")3(.

اإلمـام  وهناك من تعرض للتكرار في سياق دراسة البالغة القرآنيـة، مـنهم              

ئده، ال قيمته الموسيقية، فعـدد سـبع        اإال أنه كان يركز على فو     ،  )794ت  (الزركشي  

قد قيل الكـالم     و وفائدته العظمى التقرير،  "هو يرى أن أعظم فوائده التقرير،        و ،)4(فوائد

.فائدة التأكيد و، كما فرق بين فائدة التكرار)5("إذا تكرر تقرر

.)6(" إدارة معنى األولن التأكيد يقررد، أللتكرار أبلغ من التأكياأن  "يرىو

فـأكثر  : "مواطن قبحه فقـال  وأما ابن رشيق فقد نبه إلى مواطن جمال التكرار،       

 هو في المعاني دون األلفاظ أقل فإذا تكـرر اللفـظ           و التكرار في األلفاظ دون المعاني،    

 علـى جهـة     ال يجب للشاعر أن يكرر اسما إال       و المعنى جميعا فذلك الخذالن بعينه،    و

.)7("االستعذاب والتشوق

.298 البنية والداللة، ص:أدونيس شعر : راوية يحياوي-)1(
¡1987¡2، دار الثقافة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ط مداخل على علم الجمال األدبي:هعبد المنعم تليم -)2(

.106ص
.167 إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص: يوسف وغليسي:ينظر -)3(
 البرهان في علوم القرآن، تحقيق أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، :الزركشي بدر الدين بن عبد اهللا -)4(

.132¡128¡2006د ط، 
.227المرجع نفسه، ص -)5(
.228، صالمرجع نفسه -)6(
 العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، شرح وضبط عفيف نايف :هـ463) أبو على الحسن(ابن رشيق القيرواني  -)7(

.360، ص2006¡2 بيروت، ط،حاطوم، دار صادر
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القـصيدة العربيـة     و وقد ردت نازك المالئكة هذه الظاهرة في القصيدة الحداثية        

 (...)الحياة العربية القديمة التي كان الشاعر فيها يعتمد على اإللقاء         "القديمة عموما إلى    

.)1("رض الشعريغيؤدي ال ويقرع األسماع بالكلمة المثيرة،لالتكرار و

 الموسـيقية  فقد ركزت في حديثها عن التكرار على الزاويـة        " أماني سليمان داود   "أما

يضفي التكرار ضربات إيقاعية مميزة، ال تحس       : "قولتأثرها على نفس المتلقي حيث      و

بها األذن فقط، بل ينفعل معها الوجدان كله، مما ينفي أن يكون هذا التكرار ضعفا فـي                 

.)2("الفنيةطبع الشاعر أو نقصا في أدواته 

أن التكرار هو وسيلة من الوسائل السحرية التـي         "وهذا ما أكده على البطل الذي يرى        

 تعتمد على تأثير الكلمة المكررة في أحـداث نتيجـة معينـة فـي العمـل الـسحري                 

.)3("الشعائريو

فـضال   و،ةله أهداف فنية متعـدد   و التكرار إذن يشكل إحدى بنى النص األساس      

:  دور داللي على مستوى    لهس في بنية النص الشعري فهو أيضا        على أنه خصيصة أسا   

 )النـداء  و أدوات الـشرط   و حـروف الجـر   ( مثل تشمل الدواخل  و الصيغة و الصوت،

 ،)المتـصلة  و الـضمائر المنفـصلة   ( مثل اللواحق و ،)حرف المضارعة (مثلالسوابق  و

 كيـب التر و كما يـشمل التكـرار أيـضا الكلمـة        ،)االستغاثة و التعجب(مثلالخوالف  و

.المقطعو

ما يقصده الشاعر أو تركيـز علـى نقطـة حـساسة            إذن التكرار هو إلحاح على بعد     

.جمال اللغة وأو توكيد يحقق بالغة التعبير

ظواهر أسلوبية علـى مـستوى       و  مزايا فنية  "عبد اهللا حمادي  "للتكرار في شعر    

.اإلصرار وءاإليحا والتوكيد: موسيقى، حيث تتعدد وظائفه بين وصورة والتجربة بناء

م بـالتكرار غـر ومن خالل تصفحنا للقصائد الحداثية للشاعر وجدنا أنـه قـد أ         

، "مـدينتي : "إذ أصبح ظاهرة أسلوبية في معظم قصائده الحداثية المتمثلة فـي قـصيدة            

.281، ص2007¡14يروت، ط قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، ب:نازك المالئكة -)1(
.67 األسلوبية والصوفية في شعر الحسين بن منظور الحالج، ص:أماني سليمان داود -)2(
 البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف باإلسكندرية، د ط،:مصطفى السعدني: ينظر -)3(

.30د ت، ص
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جوهرة "،  "الشوفار"،  "؟!ال يا سيدة اإلفك   "،  " من ورق التوت   يا امرأة "،  "السكين و البرزخ"

".ستر الستور: "قصيدة و"الماء

إيقاعا معينـا،   "مقاطع ليحدث بذلك     و تراكيب و كلمات و صيغا و إنه يكرر أصواتا  

 ، األمـام  إلـى دفعة   و هادفا إلى التأكيد على شيء معين بالذات، ليحدث في النفس هزة          

الكلمـات   و الكلمات الموحية، بدل التصريح    و يعمق اإليقاع أكثر عندما يستخدم التلميح     و

.)1("المباشرة

حـضورا   و والمتأمل في بعض القصائد الحداثية يلحظ أن التكرار يتضمن داللة         

:متميزين فهو يشمل

: تكرار األصوات-3-1

يعد الصوت أهم مقوم حظي بهذا       و اهتماما بالغا، " التكرار"اهتم الشعراء بظاهرة    

لى إ بدوره   ، الذي يؤدي  )2("تقوم األصوات اللغوية على عملية إنتاج المقطع      "االهتمام، إذ   

الذي يعنينا في هذا السياق هـو        و من الجمل يولد النص،    و من ثمة الجملة   و إنشاء الكلمة 

 تأثيري بفعل تكرار بعض األصـوات       وما ينشأ عنها من بعد    الداللي   و الجانب الجمالي 

كل وحـدات صـوتية     "توحي بتجربة الشاعر الشعرية، ذلك أن       التي تتألف في صورة     

هذا اإليقاع يتوافق مـع      و ص، يحدث تماثلها إيقاعا في القصيدة،     مكررة في الن   و متماثلة

.)3("تعدده من ناحية ثانية ويعمل على تأكيد المعنى والحاالت الشعورية من ناحية،

وعلى هذا األساس ارتأينا الوقوف عند هذه الظاهرة الصوتية بشكل خاص، فقد            

ة في تشكيل قـصائده      شاعرنا تجليا واضحا، حيث أسهمت هذه الظاهر        شعر فيتجلت  

تؤول إلى إنتاج داللـة    و التكرار ظاهرة تبدو في سطح البنية اللغوية،      "، ذلك أن    الحداثية

ظاهرة التكرار الصوتي عند عبد اهللا حمادي اعتمدنا علـى       الستكناه و .)4("سياقية عميقة 

 ،المنهج اإلحصائي لما له من قدرة عالية في عملية الضبط الكمي لعدد تواتر األصوات             

:اآلتي الجدول فييتضح ذلك س

¡1997¡1عر العربي المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط جماليات الش:مجاهد عبد المنعم مجاهد -)1(

.36ص
.68، ص2002¡1 جماليات الصوت اللغوي، دار غريب، القاهرة، ط: السيد يونسيعل -)2(
 دار الوفاء ،- نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري- من الصوت إلى النص:مراد عبد الرحمن مبروك -)3(

.275، ص2002¡1النشر، اإلسكندرية، مصر، طلدنيا الطباعة و
.230، ص2004¡1 عالم الكتب الحديث، األردن، ط،- دراسة نصية- تقنيات الخطاب البالغي:فايز القرعان -)4(
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القصيدة

تكرار
الصوت

"مدينتي"
 البرزخ"
"السكينو

 من يا امرأة"
"ورق التوت

يا سيدة ال"

"اإلفك
"الشوفار"

جوهرة"
"الماء

ستر"
"الستور

المجموع

41555251414717304ح

0806081113040252ث

1324911343564558526ه

28294437252131215ش

16241614230702102خ

22271915230803117ص

586110067534126406ف

39675557543831341س

31555939472910270ك

13013519713115910939900ت

15262527221311139ط

35857349633523363ق

58958560823921439ب

31303060361909201ج

07151004060809201ذ

8065504057361952د

1091171751531157438781ر

1923191808080398ز

0614060715070459ض

37667968623715364ع

09202617152006113غ

1441961091111048747778م

95159134113573642636ن

á134318244204232197941323

010805043020125ظ

58951060823921365الهمزة

جدول يوضح تكرار األصوات في القصائد الحداثية لعبد اهللا حمادي
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هذا التباين مـا     و ي تكرار األصوات  تباينا ف  و من خالل هذا الجدول نلحظ تفاوتا     

¡)1( تنغيما في الـنص     يحدث خرانخفاض البعض اآل   و بين زيادة تردد بعض األصوات    

.للشاعر لنفسيةاهذا البعد اإليقاعي تالءم في كثير من األحيان مع الحاالت و

 قالتعم و إنه تباين ال يقف عند الحدود اإليقاعية، بل األمر يستدعي منا المزيد من الغور             

يعقـد  "التأمل الستنباط بعض الدالالت التي تبثها هذه األصوات بواسطة التكرار الذي            و

.)2("ارتباطا وبين أجزاء البيت نطاقا يزيدها تماسكا

ثـر  ثية للشاعر نحاول من خاللهـا إبـراز األ        ايلي نورد أمثلة من القصائد الحد      وفيما

:والداللي لتكرار بعض األصواتي عااإليق

":السكين والبرزخ" حمادي في المقطع التاسع من قصيدة يقول عبد اهللا

يقضواسع 

!قرن من نور؟: قيل

!"الصور"ينظمه صاحب 

لحق في قبلة المصلىاو

(...)األجل المسمى  ووالكل

!!ال يدرك ويدركه النور

كما مرأحال

أحالكما سر..

)3(حلو المذاق هذا

و ذاك ملح ُأجاج

البرزخ سيان وأنا

)4(لن منفذ للرحيعمل م

.146لشعري، صا نحو نسق منهجي لدراسة النص - من الصوت إلى النص:مراد عبد الرحمن مبروك -)1(
.94، ص1994 اإليقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،  المؤثرات:ممدوح عبد الرحمن -)2(
.130 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)3(
.130 المرجع نفسه، ص-)4(
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:يقول" يا امرأة من ورق التوت"وفي المقطع السادس من قصيدة 

(...)توهمت أنك أني 

يا امرأة تنهشني في السر

...وتنشرني للموج

وك سحر مدينتناهمن

منهوب عطر مفاتنها

ما أجل أن ترسو حرائقها

على شفة يسكنها المطر

¡)1(الدافئ

:فيقول" مدينتي"صيدة أما في المقطع الثاني عشر من ق

مدينتي

محاصرة

اإلصالح وبالخزي

فشرعها معطٌل

..وكفرها مباح

وكلبها مروض

:وشعبها نباح

لواؤها جالد

)2(...!!إمامها سفاح

 حيث ،را في القصائد الحداثية للشاعرتاوصوات تلالم من أكثر األايعد صوت 

: الذي تكرر) التاء( صوت مرة، يليه) 1323(ن يعشر وثالث وئةام ثالث واتتكرر ألف

)781(ن يثمان واواحد وئةاسبع م:  تكرر الذي)الراء(مرة ثم صوت ) 900(تسع مئة 

مرة، أما صوت ) 778(نيسبع ويثمان وئةامسبع  فتكرر) الميم(صوت أما مرة، 

.142 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.110المصدر نفسه، ص -)2(
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تكرر ) الهاء( في حين نجد صوت ،مرة) 636(ثالثين  وةست وئةاتكرر ست م) النون(

.مرة) 525(رين عش وخمس وئةاخمس م

:  في هذا التكرار هي قصيدةالصدارة أخذتأما بالنسبة للقصائد الحدثية التي 

 اتضح اهذا م و،"مدينتي"أيضا قصيدة  و،"يا امرأة من ورق التوت" و،"السكين والبرزخ"

.ة الذكرلففي المقاطع سا

صوات متقاربة ، كلها أ)الهاء( و)النون( و)الميم( و،)الراء( و،)التاء( و)الالم(فصوت 

.)1(هو أسناني لثوي ومخرجها واحد، ويأنف) النون( و)التاء( و)الالم(في مخارجها، فا 

 تجمعهما صفة الجهر، وقريبة منهما فهي لثوية، أما الميم فهو شفوي أنفي) الراء(و

  وهيقرب مخارجها يكمن في )النون( و)الراء( و)الالم( أن وجه الشبه بين حيث

.يوحها الصوتتشترك في نسبة وض

لالنتباه، أنها  الفت لومما يالحظ أيضا أن مواقع هذه الحروف المتكررة بشك

قيل، الكل، األجل، قبلة، المصلى، : (خرها كما فيآفي  ووسط الكلمة وجاءت في بداية

، )لرحيق، توهمت، امرأة، سحر، مدينتنا، السر، المطر، ترسو، مفاتنهااالمذاق، ملح، 

.ة االنحرافيةفالشاعر هنا جسد صف

يوحي هذا  وبشكل الفت لالنتباه كما أشرنا سابقا) الالم(لقد كرر الشاعر صوت 

الهدف المنشود  و إصرار الشاعر على بلوغ الغاية،اإلصرار والتحدي والصوت بالتأكيد

.إيقاظها من سباتها وحيائهاإ والمتمثل في الوصول إلى الضمائر اإلنسانية

ل المرتبة الثانية من حيث التكرار، فقد اعتبره إحسان الذي احت) التاء(أما حرف 

  ألن صوته يوحي فعال بإحساس لمسي مزيج من الطراوة؛من الحروف اللمسية: عباس

هو صوت ينسجم مع التجربة الصوفية للشاعر المتجسدة في قصيدة و،)2(الليونةو

".رباعيات آخر الليل"في قصيدة  و"يا امرأة من ورق التوت"

يا امرأة من "نمثل لذلك بقصيدة  والمرتبة الثالثة) الراء(ل صوت ت احقد وهذا

 لثوي مجهور له داللة التكرار، األمر الذي ولد إيقاعا  الراء، فصوت"ورق التوت

اهتزازيا، أي أن اإليقاع المتولد من هذا الصوت بث نوعا من اإليقاع النفسي الداخلي 

.63 األصوات اللغوية، ص:إبراهيم أنيس -)1(
.19ص ،1998¡1إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط خصائص الحروف العربية ومعانيها، :باس حسنع: ينظر -)2(
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ي أدى أيضا إلى انسجام الداللة في القصائد الذ واالرتفاع و االنخفاضالذي يتردد بين

شحنت "قد  و،)…سر، البرزخ، تنشرني، سحر، ترسو، حدائقنا: (الحداثية للشاعر

بتكرار ) …(الوحدات الفعلية بخصائص الوحدة الصوتية ذاتها، لذلك يحس المتلقي

عاناة من الكبت، م والقيد وهي معاناة الشاعر من المحاصرة و،)1("الثبات ودالالت الدوام

الفسق المباح في الوطن العربي، هذا الوطن الذي  والكفر وتعطيل القانون الشرعي

.استسلم لإلمام السفاح

 البرزخ: "قصيدةنمثل لذلك ب واحتل المرتبة الرابعة) الميم(في حين نجد صوت 

.الضياع والشعور الغريب بالفقد والحيرة، وجاء داال على الدهشةإذ " السكينو

مر، قيمة، ال أعلم، المطلق، مغلقا، حمإ، عماء، ظالم، غمام، الصمت، (في المتمثل 

).…مجمرة،

 البرزخ"كان لقصيدة  وفقد احتل المرتبة الخامسة من حيث التكرار) النون(أما 

من الكلمة في  مواقع جاء في عدةقد  و هذا الصوت، في تكرار حصة األسد"السكينو

الطين، النار، مسنون، ظنوني، كياني، الفتنة، :(كرار ت كما فيبدايتها ووسطها ونهايتها

األنين الذي  واأللم والحزن وليدل على معنى األسى...) التقنع، فنديال، أنين، منهوك،

.شه الشاعراع

تكررت في شعره صوت الهاء، فهو  وومن األصوات التي انفعل بها الشاعر

هو نتيجة لذلك  ووتي،حلقي عميق يكاد يخرج من أعماق الجهاز الص"صوت مهموس 

.)2(شقاء وألم ومن في النفس من حزنكيحمل في طياته داللة هي التعبير عما ي

قصيدة من وهو ما ترجمته هذه األسطر الشعرية من المقطع الثالث عشر

":مدينتي"

...مدينتي

محاصرة

الدهاقنه وبالزنج

أعرفها مزيفه

.37¡36 اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ص:رابح بوحوش -)1(
.159 صيائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي، دراسة سيم)ي، أ: (عبد الملك مرتاض: ينظر -)2(
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أحالمها مكيفه

)1(ونسلها قراصنه

هللا حمادي في هذه األسطر الشعرية مدينته المحاصرة التييصور لنا عبد ا

العادية، فهي ال ال إنسانية، إنها مدينة تجاوزت الصفات  وال تعرف حدودا جغرافية

 الحرام، التوبة والحالل: تمتلك صفات المدينة المتعارف عليها، هي مدينة التناقضات

ف المزيفة، األحالم المكيفة نسلها التلفيق، األعرا ويفيلتزاالسفاح،  والفجور، الشهيدو

جماليا  وافصوت النون المتكرر في القصائد الحداثية للشاعر حقق بعدا داللي... قراصنة

محاصره، مزيفه، (دورا في إنشاء الترصيع المتوازي بين ) الهاء(أدى فيه صوت 

بعدا لتناغم أفرز بدوره اقد خلف هذا التماثل اإليقاعي نوعا من  و،)مكيفه، قراصنه

 األلم يمزقها، وكان الفزع يمضهاحيث  ،ريةو الشعةلحاللسا اعكانإيحائيا لم يكن إال 

 داللة قوية على لهإنما  والشقاء يطحنها طحنا، فصوت الهاء ليس مجرد صوت طائر،و

 ، فصوت الهاء يشخص عواطف الشاعر المتأججة المضطربة الحافلة بالهزات)2(حال

 اليأس وور لنا الشاعر عن طريق صوت الهاء نفاد الصبراالنفعاالت النفسية حين يصو

.األسى النابع من صميم العواطف المجروحة والحزن واأللم واالنهيارو

 الياء واأللف(هي  ووظف الحركات الطوالقد أن الشاعر  والالفت لالنتباه

حافل بتوظيف الحركات الطوال في حمل "شعرنا الحداثي  وبشكل واضح) الواوو

، ففي المقاطع السابقة )3("األحاسيس العميقة السيما في مجال الحزن و الممتدةالمشاعر

واسع، قيل، نور، الصور، المسمى، أحالمها، رحيق، تنهشني، (جاءت األلفاظ التالية 

، هذه األلفاظ تضمنت حركة الفتح ...)تنشرني، مدينتنا، ترسو، مفاتنها، حدائقها، يسكها

.حركة الكسرة الطويلة وة،حركة الضمة الطويل والطويلة

 الشعور باألسى وأحاسيسه وولعل كل لفظة من هذه األلفاظ تعكس حالة الشاعر

) الصامت(هو  ويبدو ذلك جليا، إذا أضيف له الطرف اآلخر والتعب النفسي، والحزنو

...).تنهشني، حرائقنا، الصور: (مثل

.112 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.162دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي، ص) ي ،أ(: عبد الملك مرتاض: ينظر -)2(
.37 البنيات األسلوبية في لغة الشعر الحديث، ص:مصطفى السعدني -)3(
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فيها تمركزت الداللة كما  ويبدائما داللة معنوية، ألنها محور الترك"فتكرار الصوت له 

يتجاوز هذا التكرار اعتقاد البعض بأن فيه عجزا لغويا فقد ورد  ولها نغمة موسيقية،

، فتكرار الصوت يعد )1("هو يبني معناه وللتماثل اللغوي الذي يحمل تموجا موسيقيا

هرة ، هذه الظا"عبد اهللا حمادي"ظاهرة أسلوبية تميزت بها القصائد الحداثية للشاعر 

التركيب كما قامت بدور إيقاعي داخلي  وقامت بتعميق الداللة على مستوى المفردة

.المنجز النصي للشاعرداخل 

: تكرار الصيغة-3-2

 أدوات الشرط وحرف الجر( مثل يشتمل هذا النوع من التكرار على الدواخل

 )المتصلة والضمائر المنفصلة( مثلاللواحق و)حرف المضارعة( مثلالسوابق و)النداءو

.األفعال و كما يشمل أيضا تكرار األسماء،)االستغاثة والتعجب ( مثلالخوالفو

: تكرار الدواخل-3-2-1

إلى، عن، على،  من: (ثيةايكثر ورود حروف الجر في النصوص الشعرية الحد

الباء و الالم، إلى، الكاف،،في، من: (السيما) ، الباء، الكاف، الالمفي، رب(.

ظاهرة أسلوبية في شعر ) من، في، الباء: (حروف الجر اآلتيةيمثل تكرار و

، "ال يا سيدة اإلفك" خاصة في بعض قصائده الحداثية كقصيدة "عبد اهللا حمادي"

".يا امرأة من ورق التوت: "قصيدة و"السكين والبرزخ"و

:"¿!...ال يا سيدة اإلفك"يقول الشاعر في المقطع السادس من قصيدة 

ود،أشهى من نبأ موع

...من شرف

...من ظل ممدود

من قصص الردة،

.من زمن موعود

من ذنب يقترف عمدا

من شوق ينتهك شوقا،

 يلتمس جهرا،ثأر من

.300 البنية والداللة، ص:أدونيس شعر : راوية يحياوي-)1(
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غيبا، من ضوء ينحسر

)1(من جرم ينعتق قهرا،

من إثم يرتكب قصرا

)2(...يهجرك سرا..من أمل معقود...

ما كثف  ومرة، )12( ةا عشرتفي هذا المقطع إثن) من(لقد تواتر حرف الجر 

تجربة تجسد دالالت مختلفة،  وألفاظ رامزة ألبعاد وداللته هو دخوله على كلمات

:الشاعر في الحياة

 كل )نبأ، شرف، ظل، قصص، زمن، ذنب، شوق، تأثر، ضوء، جرم، إثم، أمل: (ـك

 إال أنها تصب في داللة واحدة الرتباطها بحرف ،إن اختلفت صيغها وهذه الدوال

العالم  والتيه المجسد في الجمع بين العالم المادي والتوتر: هي داللة و)نم (الجـر

 بينما نجد الشاعر في ،الحسي المعنوي، فاالشتهاء يتم عن طريق حاسة الذوق في العادة

في هذا المقطع بالذات ربط هذا االشتهاء بالمعاني الذهنية المجردة، وهذه القصيدة

من زمن  ومن ظل ممدود، ومن شرف ود،إذ جعل القبلة أشهى من نبأ موعو

 ، فهذه األسطر الشعرية تكشف عن قدرة الشاعر في الربط بين العالم الحسي...موعود

تالمس المعاني الحسية عن طريق  والعالم المجرد، إذ سمح للمعاني المجردة أن تعانقو

.خروجها عن وظيفتها المعهودة وكسر القاعدة الحسية

 حرف الجر "عبد اهللا حمادي" بشكل واضح في شعر ومن حروف الجر الموظفة

 البرزخ" قصيدة من) 10(مرات في المقطع العاشرة ) 05(الذي تكرر خمس ) في(

".السكينو

.161 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.161 المصدر نفسه، ص -)2(



الداخلية واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :األول الفصل

89

:يقول الشاعر في هذا المقطع

هنايدوح 

)1(ومعبره الوحيد

 (...)نخذ بيدي سيد الثقلي

..الليل طويل

.والزاد قليل

المد وفي عماء بالقصر(...) 

!!له المعراج ولنا النزول

ما في الجبة

عاقبة البدء

(...)وخاتمة السكين

سؤال في خيال

)2(!؟؟(...)خيال في عماء

 عالم الدوال علىدور داللي بارز لدخوله له في هذا المقطع ) في(حرف الجر 

 إنه دخول أكسب هذه األسطر الشعرية دالالت...) العماء، الجبة، الخيال: (كـالمختلفة 

 المجرور، كداللة االستفسار وبعيدة عن الداللة النحوية الجار يحاءات مختلفةإو

لى إ شيرهي ت والحقيقة والتعجب، تعجب الشاعر في الذات البشرية في جوهر الكونو

لة تطرح نفسها على القارئ أهي مس و،لة الوجود بكل متناقضاتهأداللة التساؤل عن مس

. العماء، سؤال الخيال، سؤال البرزخفال يجد لها جوابا، إنه سؤال في

مثالنا على ذلك قول الشاعر  و،)ب، ل(الالم  وومن حروف الجر المكررة الباء

:"يا امرأة من ورق التوت"في المقطع العاشر من قصيدة 

كان جسد الماء يغري

بالبوح،

وشفاه الكرز المحموم حبلى

بالحمرة،

شواقوقطوف دانية األ

.131 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.132¡131 المصدر نفسه، ص-)2(
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:تتوعدني بعناق

وة فيها أطوارللشه

للعاطفة الجائرة فيها

...إبحار

سلمت لسلطان اللذة أوتاري

عاودني حلم يركبه التهريج

والروض العاطر

تطلعت لخارطة الجسد المحموم

الرعشة وترشفت الرغبة

(...)أرتد بصيرا 

تغمرني ساعات للزمن

)1(...الهارب

:"لماءجوهرة ا"وقول الشاعر أيضا في المقطع الثاني من قصيدة 

تسرج باليمنى جذوة نار

تحمل باليسرى شربة ماء

تشعل بالنار الجنة

تطفئ بالماء النار

...ترحل في الزمن المأهول

يسكنها التلويج لغايات

)2(معمورة

:وفي المقطع الخامس من القصيدة نفسها يقول

للنور مساحات للسفر اآلتي

للوحشة عاقبة للعودة

)3(يتملكها التوقير

.149 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
قسنطينة، منتوري، ت، جامعة دب واللسانيااأل قصيدة جوهرة الماء، حولية مخبر الترجمة في :عبد اهللا حمادي -)2(

.193، ص2004
.194المصدر نفسه، ص -)3(



الداخلية واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :األول الفصل

91

البوح،  واإلصرار و التوكيدعلىال دجاءا لي) الالم والباء: ( الجرير حرففتكرا

شفاه  وهو الهروب من العالم الواقعي إلى لذة التوت وبوح الشاعر بما انتابه من شعور،

للزمن الهارب، ولسلطة اللذة، هروب لخارطة الجسد، والكرز، هروب للعاطفة،

للنور : هو أن و األمل الذي يرجوه الشاعروفي األسطر األخيرة من هذه المقاطع ينبعث

 الباء( الجر من خالل توظيفه لحرفي وللوحشة عاقبة للعودة ومساحات للسفر اآلتي،

بالبوح، بالحمرة، بعناق، للشهرة، للعاطفة، لسلطاة، : (اآلتيةفي الكلمات ) الالمو

 التوكيد الذي داللةتكمنا نفه ).لخارطة، للزمن، باليمنى، باليسرى، بالنار، بالماء

الباء بما : ـمعنى التعدية قريب من المعنى الفطري ل و يتماشى مع معنى التعدية،"

ن، امجهور) الالم والباء (يبما أن صوت و،)1("ثيراأت ويتوافق مع صوتها االنفجاري شدة

يأمل في تغيير  وفهما يتالءمان مع الحالة النفسية للشاعر الذي يصرخ من أعماقه

.الواقع

الذي تكرر مرتين " لو"الحروف الدواخل من غير حروف الجر، حرف الشرط ومن 

:، ذكر المرة األولى في المقطع األول المتمثل في"مدينتي"فقط في قصيدة 

مدينتي لو تجهلون في المتون"مدينتي 

...مقبرة

أحالمها أوسمة

)2(...وسلع مهربة

:وتكرر في المقطع السابع في

مدينتي مدينتي

نلو تعلمو

في الدعاء مدعره

عرافها نكهته

مسعورة معنبره

)3(أدعيه وبرزخه من حرقة

.56 ص،2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق، صالة والحداثة، حروف المعاني بين األ:عباس حسن -)1(
.101 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)2(
.106المصدر نفسه، ص -)3(
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الذي يفيد امتناع الجواب المتناع وقوع الشرط جاء " لو"فتكرار حرف الشرط 

قليال، مقارنة بحروف الجر التي تكررت بشكل الفت لالنتباه في معظم القصائد الحداثية 

.للشاعر عبد اهللا حمادي

فعال الخمسة المتصل بواو كل سطر شعري متبوعا بفعل من األفي " لو "تجاء

واقع الجزائر، فالشاعر  و ليجسد لنا واقع مدينته)لو تجهلون، لو تعلمون(: ـالجماعة ك

الشعب الجزائري بحرف الشرط لو ليثير تعجبهم عن جزائر  وهنا يخاطب األمة

 في الدعاء مدعرة، عرافها المقبرة، األحالم، األوسمة، السلع المهربة،: (المتناقضات

معنى فهذا الحرف خرج عن ...) أدعية ونكهته مسعورة معنبره، برزخه من حرقة

 تكرار فب،دخوله على األفعال الخمسةمن خالل دالالت جديدة  وليبوح لنا بمعانالشرط، 

 نحسها دون أن ، رسم لنا عالمة تعجب شفافةد ق يكون  مرتينالحرفهذا ل الشاعر

للتناقضات التي عاشها في مدينته، فهو حاول الفرار من هذا العالم ليسكن نراها نظرا 

توحدا بالذات  و غير مرئي، ليرتقي في سلم الصعود ذوبانا فيه،اعالما جديدا، عالم

" لو"الخراب الذي تجسد من خالل تكرار  والنورانية الكفيلة بانتشاله من هذا التناقض

.ة إلى آخرهاكأنه تكرار من بداية القصيد ومرتين

)  آ، أيا، هيا، وا،أ، أي، يا: (حروف النداء المتمثلة فينذكر ومن الدواخل أيضا 

الحظ األوفر إذ بلغ ) الياء: (أما بالنسبة لتكرارها في القصائد الحداثية فقد كان لحرف

ست حرف الياء تكرر " يا امرأة من ورق التوت"مرة، ففي قصيدة ) 12(ا عشرة تإثن

ثالث مرات  ومرات،) 03(ثالث " ال يا سيدة اإلفك: " في قصيدةتكررومرات، ) 06(

".الشوفار: "أيضا في قصيدة

السادس والسابع والثاني عشر والرابع عشر  ويقول الشاعر في المقطع األول

:"يا امرأة من ورق التوت" قصيدة من

(...)توهمت أنك أني

يا جسدا محفوفا

)1(بالظلمات

.

.

.139 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
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.

...)(توهمت أنك أني 

يا امرأة تنهشني في السر

)1(...وتنشرني للموج

.

.

.

يا امرأة البلور

وتوت األحرش البرية

دعيني يهزمني الليل

و ترهقني الطرقات الوهمية

)2(دعيني يا امرأة

.

.

.

يا امرأة من ورق التوت(...)  

)3(تطاردني

.

.

.

يا امرأة من عصر التوت

)4(لعنته وما أشهى الجسر

":ال يا سيدة اإلفك" التاسع من قصيدة والثامنو أيضا في المقطع السابع ويقول

ىال يا سيدة الماء العطش

)5(...ومعجزة اآليات الثكلى

)6(ال يا سيدة األقطار السبعة

والشعر الكحلي

.142 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.143المصدر نفسه، ص -)2(
.150، ص المصدر نفسه-)3(
.155، صالمصدر نفسه-)4(
.162 المصدر نفسه، ص-)5(
.163المصدر نفسه، ص -)6(
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ال يا سيدة اإلفك

)1(وخازنة األسرار

:فيقول" الشوفار"أما في المقطع الثالث عشر من قصيدة 

ك غير ظفركماحك جنب

...يا فتى

أنت المؤمن يا أمين

)2(...أنت المؤمل يا أمين

أمين  والسيدة وفهذه النداءات المتكررة تعداد ألوجه مختلفة مجسدة في المرأة

 كان حظ األنثى في هذه المقاطع حيثاألنثى،  وفالشاعر هنا نادى الجنسين الذكر

، السيدة و المرأة:ـنا نادى أنثاه بر من حظ الذكر في التكرار، فالشاعر هثالشعرية أك

اء، لكن هذا التوحد لم يكن إال بين هذا الكائن البشري الخطّ وليعمق داللة التوحد بينه

عدم اإلدراك  والشك والعجز والضياع وا للتمزقيروهما خادعا مزيفا، كما يجد نفسه أس

 تفسير لىدرة ععدم الق وأمام هذا الكائن المتناقض، الذي يثير فيه مشاعر اإلحباط

 هو أنه كان مفتونا بامرأة ،يقين أكيدالعالم، إال أن الشاعر بعد كل ذلك يعود إلى 

 مفتونا بسيدة األقطار ،عصر التوت وامرأة من ورقبتوت األحراش البرية،  والبلور،

استسالمه في تغيير  والسبعة، فالشاعر عبر هذه األسطر الشعرية جسد لنا سبب عجزه

لذة  وروبه من هذا العالم المتناقض إلى عالم لذة التوت، لذة اللقاءسبب ه ومجتمعه

النجاح، فهو ينادي في األخير  والحلم، إال أن الشاعر يبقى له األمل على النجاة والتوحد

ال  والوصي على هذه األمة العربية اإلسالمية التي ال تنهزم والمؤمل واألمين المؤمن

.تستسلم أمام األمين

.166 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.180المصدر نفسه، ص -)2(



الداخلية واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :األول الفصل

95

رار السوابق تك-3-2-2

سيقع االشتغال في هذه المحطة على نوعين من السوابق، تم اختيارهما 

 أسلوبية في معظم قصائده لكونهما يمثالن ظاهرة ولشيوعهما في شعر عبد اهللا حمادي،

ال يا سيدة "و، "يا امرأة من ورق التوت"و، "السكين والبرزخ"و" مدينتي"الحداثية، فقصيدة

حرف  و)الواو: (هذين السوابق هما و،"ستر الستور"قصيدة  و،"جوهرة الماء"و، "اإلفك

)أ، ن، ي، ت(المضارعة 

وللتدليل على هذا النوع من التكرار سنختار بعض المقاطع من قصائد مختلفة 

".الواو"شهدت حضورا متميزا لحرف 

الثاني عشر من قصيدة  والتاسع ويقول عبد اهللا حمادي في المقطع السادس

":مدينتي"

مدينتي... دينتيم

البخور وا التاريخهلفظ

فأشرعت بوابة

النذُر وللكفر

ومرفأ مصدرا

الفجور وللتوبة

وجثة

...وطلقة

ومنبرا

...وحلقه

!!..ومتجرا للزور
)1(

:وفي المقطع التاسع يقول

مدينتي... مدينتي

التدجيل ومعسكر للوحي

.106¡105رزخ والسكين، ص الب:عبد اهللا حمادي -)1(
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ومقصلة للكفر 

وأخرى للتأويل

ومحكمة 

)1(ومنفى

.

.

.

...ومجلس هجين

ومفخرة

ومهزله

)2(..التنكيل وللقتل

:أما في المقطع الثاني عشر فيقول

...مدينتي

محاصرة

اإلصالح وبالخزي

فشرعها معطل

وكفرها معطل

وكفرها مباح

وكلبها مروض

وشعبها نباح

لواؤها جالد

)3(...!!إمامها سفاح

نلحظ أن المقطع السابع تكرر  إنناف" السكين والبرزخ"انتقلنا إلى قصيدة ما إذا و

:فيه الواو بشكل واضح يقول الشاعر فيه

.108 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.108المصدر نفسه، ص -)2(
.111المصدر نفسه، ص -)3(
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!!ومجمرة في الشمال

يتجاذبني طيف لقياك على خلوة

فأنا العاشق الموعود

وما دوني الهواء

والظل الممدود

(...)وعذاب األغنيات 

الزاد قليل

موعدنا... وصحراء العمر

)1((...)المقيل

 "الواو"حضورا بارزا لحرف " يا امرأة من ورق التوت" قد شهدت قصيدة  وهذا

.الرابع عشر يقول الشاعر في المقطع الثالث عشروالثالث عشر : خاصة في المقطع

...أتأهب ثانية

...وأهش على قدمي

وارحل في فج الكلمات

وأعيد إلى الشوق رجولته

(...)وأرد إلى الليل مظالمة 

بركان مفاتنها يخذلني

لصبر هزائمهويعيد إلى ا

فأمد ذراعي لنكهته

)2(...وأمني النفس بطلعته

:في المقطع الرابع عشر يقولو

فالليل لليلى يكسبني

يـيرهقن ولحنا يرتاب            

يويمد الجسر فيعبرن

.127¡126 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.151المصدر نفسه، ص -)2(
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وأعض الطرف فيسلبني            

عائقه وفنا المعشوق

هــقاتل ووأنا المقتول            

ويكون الحب بدايته

ون القصف نهايتهـويك            

فيعود السكر لسكرته

ود البدر لطلعتهــويع             

طلعته والبدر وفأنا

)1(نعلن شهوته واقــنشت              

مثالنا  و،"ال يا سيدة اإلفك"قد تكرر حرف الواو بشكل واضح في قصيدة   وهذا

 :على ذلك قول الشاعر في المقطع الثامن

يا سيدة األقطار السبعةال 

والشعر الكحلي

والثغر الوردي

ونار الغيب

ومعراج األمن

ومفتاح الفتح

)2(وقاهرة األحزان

: السادسعمقطالفي  "جوهرة الماء"ويتكرر أيضا الواو في قصيدة 

زر الماء ويسكنها

وعتق النار

ومزمور الذكر

(...)وآونة الميعاد 

الرسم، و..قبل االسم" إحسان

.154 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.163المصدر نفسه، ص -)2(
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د غوايتهاما دون اللوح نشيو

وما دون المنفعة العارمة

)1((...)وما دون اإلغراء بهواه

:فيظهر من خالل قول الشاعر" ستر الستور" في قصيدة "الواو"أما حضور 

وأدرك الرعشة القصوى

فأفناه

وحلت النقطة المثلى بساحله

وعاين الستر من أسراره

)2(مواله

يظهر ذلك من  وفعالاأل ولألسماءمقاطع سابقا  في هذه ال"الواو"يأتي حرف 

 صحراء، والظل، وشعبها، وكليها، وطلقة، وحلقه، ومنبرا، ومقصلة، وومحكمة،:(خالل

 يعود، ويمد، وأمني، ويعيد، وأرد، وأعيد، وأرحل، وأهش، ومفخرة، مهزلة،و

....)نعلنو

 المتباينة ودةالمتباع والجمع بين الصور المتفرقة وفباإلضافة إلى وظيفة الربط

المتناقضة، فثمة استدعاء لتلك الصور التي تعيش في الذاكرة العربية من خالل و

.األحاسيس التي عاشها الشاعر والمشاعر واستدعاء المواقف

الجمع بين الصور  وفتكرار الواو في هذه المقاطع المتباينة يحمل داللة الربط

 صور لنا مدينته الجزائر "عبد اهللا حمادي"ـ ف،المتناثرة عبر قصائده الحداثية والمختلفة

تبقى صورة  والقتل، والدمار، الجهاد والكفر، المجد وجزائر كل المتناقضات اإليمان

المدينة التي صورها لنا الشاعر هي األداة الوحيدة لمعالجة أزمة الجزائر، لهذا الشكل 

 هي أيضا رمز و،كفرها مباح، شعبها نباح، لواؤها جالد، إمامها سفاح: المتناقض

القصيدة رمز للذات المبدعة التي جسدت لنا عبر  ورمز للقصيدة، وللوطن العربي،

السكين  واقع معقد متأزم لغته هي لغة "السكين والبرزخ" في قصيدة "الواو"تكرار 

.195، ص"جوهرة الماء"قصيدة  :عبد اهللا حمادي -)1(
¡3جامعة منتوري، قسنطينة، ع ستر الستور، مجلة مخبر الترجمة في األدب واللسانيات، :عبد اهللا حمادي -)2(

.01، ص2006
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في المقاطع ) والظل الممدود(بعد صوفي، المثقلة بدالالت مختلفة، فهي منفتحة على 

ي متعددة فقد يدل على مكان الراحة بالنسبة للمسافر، كما قد يدل السابقة يحمل معان

هو حال الصوفي  وعدم الرؤية الواضحة، وقد يدل على التغيم وعلى غياب الشمس

التي  و،)بالواو(بين هدفه، إضافة إلى ما تحمله بقية الدوال المسبوقة  والذي حيل بينه

.)صحراء وعذاب، ومجمرة،و( :ـسيطرت على معظم القصائد الحداثية ك

حالته الصوفية في  ونظرا للتناقضات التي عاشها الشاعر عبر الواو في مدينتهو

 غير مرئي، ليرتقي في ابرزخه، حاول الفرار من هذا العالم ليسكن عالما جديدا، عالم

توحدا بالذات النورانية الكفيلة بانتشاله من هذا التناقض، لكنه  وسلم الصعود ذوبانا فيه،

 مزيفا، كما يجد نفسه قظ على حقيقة مريرة، هي أن هذا التوحد لم يكن إال وهمايستي

يظهر ذلك من خالل الدوال  وعدم اإلدراك والشك والعجز والضياع وأسيرا للتمزق

 يمد، وأمني، ويعيد، وأرد، وأعيد، وأرحل، ووأهش،(:  المسبوقة بالواواآلتية

...).أعضو

ال يا سيدة " في المقطع السابق من قصيدة "يعبد اهللا حماد"قد جمع لنا  وهذا

: هذا الجمع نقلنا من مشهد إلى آخر يتراوح بين المشهد الحسي، صور عدةبين" اإلفك

إنها صور ...) قاهرة، وومعراج،: (بين المشهد الشعوري و...)نار والثغر، ووالشعر،(

لدته تلك الصور،  الذي و، بدالالت التناقض المنبعثة من رحم هذا الواقع الراهنعشت

بالواو بين هذا الحشد من  وفالقارئ يكتفي بمجرد إحساسه اليقيني بأن هذه السيدة تجمع

.الخيال والصور لكونها تفوق حدود الوصف

 حرف المضارعة الشاعرومن السوابق أيضا المكررة بشكل واضح في قصائد 

قصيدة  و،"إلفكايدة ال يا س" و"يا امرأة من ورق التوت"تأتي قصيدة  و)أ، ن، ي، ت(

:، في طليعة القصائد الحداثية التي شهدت هذا التكرار"جوهرة الماء"

":يا امرأة من ورق التوت: "يقول الشاعر في المقطع السابع من قصيدة

يا امرأة البلور

:وتوت األحراش البرية

دعيني يهزمني الليل

.ترهقني الطرقات الوهميهو
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دعيني يا امرأة

لرحمةألتقط ياقوت ا

،من لقياك

واحترف فطرتك األنثى

من عينيك

وألوذ من أبخرة الفتنة

بجدائل تدفعني للتيه

على شفة

الخمسين

تغري ما أبقاه البرق

)1((...)بالغرق

:فسهاويقول في المقطع الثامن من القصيدة نَ

أم تسرقني... يسرقني العمر

عيناك؟

أم ينهبني... يغمرني الطيف

اك؟يقل

ى أن تدفن في صدر امرأةما أشه... 

من غيث،

وتبوح بالسر إلى السر

وتذوب في معراج القبلة

حتى األعماق

)2(تقتات من الجسد المحظور

اإلبحار وتقترف الغربة

في شعر غجري

يرتج على وقع أصابعك

.144¡143 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.145، ص المصدر نفسه-)2(
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نغما

يرتشف اللوز

يتزود بالعفة

والصلوات

في محراب شهوتها

)1(...تحت األجراس النارية

:ذلك في قوله وحروف المضارعةالطع الثالث عشر تكرار المقنجد و

...أتأهب

... على قدميأهشو

أرحل في فج الكلمات

وأعيد إلى الشوق رجولته

(...)وأرد إلى الليل مظالمه 

بركان مفاتنها يخذلني

مهويعيد إلى الصبر هزائ

كهتهفأمد ذراعي لن

...وأمني النفس بطلعته

. فيعود هباء...أبذره

.أنشره

فيعرش شوقا... أكتبه(...) 

أحرقه... 

ال شيء يقاوم هذا الجسد

:الضاري

كابرت؟؟ ناضلت

أحكمت القيد..

...سافرت

.145والسكين، ص البرزخ : عبد اهللا حمادي-)1(
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تأسرني فاكهة التوت

وأعراس مدينتنا المحمومة

)1((...)باألحقاد

حضورا متميزا لحروف ..." ؟!ال يا سيدة اإلفك: "قد شهدت قصيدة وهذا

: المقطع الثاني الذي يقول فيه الشاعرنجده فيهذا ما  والمضارعة،

!!ما أطغى القبلة تنهال على مهل

تعبر شطآن السوء،

تقيم شعائر قداس،

نرفع ألويه النصر،

تبيح حدائق غلبا،

تعتصر الكرم،

تسكر من سكر السكر،

تتوسد غابة أمجاد

(...)يكنفها خبل موعود

ينتحر العري على أقدام

)2((...)مدائنها 

 يفهي أيضا تميزت بهذه الظاهرة األسلوبية خاصة ف" جوهرة الماء"دة أما قصي

:الثالث، يقول الشاعر في المقطع الثانيوالمقطع الثاني 

تمشي في وله المجذوب

تسرج باليمنى جذوة نار

تحمل باليسرى شربة ماء

تشعل بالنار الجثة

تطفئ بالماء النار

...ترحل في الزمن المأهول

.152 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي-)1(
.157، ص المصدر نفسه-)2(
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)1(لغاياتيسكنها التلويح 

:وفي المقطع الثالث يقول

تختزن اإلغراب

وحروف األسماء

المهموزة

يحكمها عمر التوحيد

وآونة الميالد

)2(تتشهى عفتها ملك األكوان

 في المقاطع السابقة شكل ظاهرة )أ، ت، ي(: إذن تكرار حروف المضارعة

.أسلوبية

يد، أرد، أبذره، أكتبه، ألتقط، أحترف، ألوذ، أتأهب، أهش، أرحل، أع(:فالهمزة في

هي في و،  تحمل الداللة التي تحملها األفعال المرتبطة بها)...انشره، أحرقه، أحكمت،

 على االعتراف تالمعرفة، كما دل والقدرة على االمتالك و على القوة،تمجملها دل

.إثباتها وتكرار هذا الحرف في القصائد الحداثية يعني تكرار هذه الداللة وبفعل ما

ترهقني، تدفعني، تغري، (: اآلتيةباألفعال " الياء" و"التاء" حين ترتبط في

تسرقني، تدفن، تبوح، تذوب، تقتات، تمشي، تسرج، تحمل، تشعل، تطفئ،

 هذه األفعال في مجموعها تبوح بداللة )...يهزمني، يكنفها، ينتحر، يسكنها،/ ترحل

" الياء" و"التاء" ولشاعر، في ال شعور االتوضيح لحالة داخلية والتقرير والوصف

عدم  والقلق وهي داللة الحيرة وبدخولهما على هذه األفعال قد اكتسبتا الداللة نفسها

.الخطايا التي يعيشها داخل مجتمعه و الشاعر نتيجة للتناقضاتاهتشااالستقرار الذي ع

: تكرار اللواحق-3-2-3

يأتي هذا  و،)تصلةالم والمنفصلة( تكرار الضمائر ييتمثل تكرار اللواحق ف

إذا تتبعنا بعض القصائد الحداثية للشاعر فإننا  وكده الشاعرأالتكرار للداللة على معنى 

.193¡192جوهرة الماء، صقصيدة  :عبد اهللا حمادي -)1(
.193، ص المصدر نفسه-)2(
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خاصة في  وكانا لهما الحظ األوفر في التكرار) أنت( و)أنا(نالحظ أن الضميرين 

".الشوفار"قصيدة  و،"يا امرأة من ورق التوت"قصيدة 

:" من ورق التوتيا امرأة" قصيدة يقول الشاعر في المقطع الرابع عشرمن

خمرته وأنا المخمور(...) 

يــكنت قديما يسكنن               

هــشيء في فضل غوايت

عاشقه وفأنا المعشوق               

اتلهــق وولــوأنا المقت

ون الحب بدايتهــويك               

ايتهــون القصف نهـويك

سكرتهود السكر لــفيع              

هــود البدر لطلعتــويع

طلعته ودرـالب واــفأن              

)1(هــنعلن شهوت ونشتاق

 تكرر بشكل واضح في المقطع العاشر ه، فنجد)أنت(أما الضمير المنفصل 

."الشوفار"الثالث عشر من قصيدة و

:يقول الشاعر في المقطع العاشر

ما مثل سيفك يا فتى

 البقاأنت و...أنت التقى

المعجل وأنت المؤجل

أنت المنى أبري به قلمي

)2(صفع للجبينأو

.154¡153 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.177، ص المصدر نفسه-)2(
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:نفسه تكرر في المقطع الثالث عشر من القصيدة نفسها الضمير

السجين والمعذب وأنت المخصب

..على النجاة...أنت الوصي على الوفاة

...أنت المؤمن يا أمين

)1(...أنت المؤمل يا أمين

 داللي بارز بدخولهما دورلهما ) األنت وألناا (نافي المقاطع السابقة الضمير

.على اسم المفعول في أغلب األسطر الشعرية

 أنت المؤجل، أنت المخصب/ أنا المخمور، أنا المعشوق، أنا المقتول:(األنت في وفاألنا

ن بالداللة نفسها التي تحملها أسماء امشحونت...) المعذب، أنت المؤمن، أنت المؤملو

القبول الذي  واالستسالم وهي في مجموعها تشير إلى الرضا وة بهاالمفعول المرتبط

المقتول أي أنه استسلم لفعل  والمعشوق وفرض عليه بفعل فاعل، فأصبح هو المخمور

: قال له و،"الشوفار"فاعله المجمول، لكنه سرعان ما خاطب اسم مفعوله في قصيدة 

.ملالمعذب، أنت المؤمن، أنت المؤ والمخصب وأنت المؤجل

 واضحا على مستوى معظم المقاطع اقد شهد الضمير المتصل تكرار وهذا

 ،"يا امرأة من ورق التوت"و "مدينتي: "الشعرية للقصائد الحداثية خاصة قصيدة

".ستر الستور"قصيدة  و،"الشوفار"و

" أنا" نلحظ تكرار ضمير المتكلم "مدينتي"ففي المقطع السادس عشر من قصيدة 

:بشكل واضح في

دينتي، قصيدتيم

)2(مدينتي... قصيدتي

: في) هي(أما في المقطع الرابع عشر من القصيدة نفسها يتكرر الضمير الغائب 

شعارها الجهاد

وعودة الميالد

نبيها الحسين

.180والسكين، ص البرزخ : عبد اهللا حمادي-)1(
.114المصدر نفسه، ص -)2(
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وسيفها يزيد

)صفين(حوارها 

وقلبها جنين

)1(أغلبها مرتزقة

قطع الثاني عشر فقد تكرر بشكل متميز في الم) هم(أما ضمير الغائب المتصل 

:يقول الشاعر" الشوفار"في قصيدة 

عرب أباحوا عرضهم

عرب أطاعوا رومهم

عرب تهاوى عرشهم

)2(عرب تبعثر جرحهم

 نجده تكرر كثيرا في المقطع الرابع عشر) هو(أما إذا انتقلنا إلى الضمير الغائب 

."ورستر الست"تكرر أيضا في قصيدة  و، "يا امرأة من ورق التوت"من قصيدة 

:يقول الشاعر

طلعته والبدر وفأنا

نعلن شهوته ونشتاق

نركب موجته وننساق

نعزف نوبته وننهال

 من عصر التوتامرأةيا 

)3(لعنته وما أشهى الجسر

:"ستر الستور"ويقول في 

هوى بنفسك

...فأهواه... بهواني

وطيف عرشك يلقاني

...فألقاه

.113¡112 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.178المصدر نفسه، ص -)2(
.155¡154المصدر نفسه، ص -)3(
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وما احتجابي

وراء النور إال هوى

هي تدنىبه التنا

صوب محياه

وما انشطاري سوى شوق

...أسائله

عن عرشه األسمى

)1(...أو عن سر معناه

من خالل المقاطع السابقة نلحظ أن أغلب الضمائر المنفصلة المتكررة بشكل 

تكرار هذه الضمائر في  و،"هي، هو، هم"ضمير الغائب  و"أنا" ضمير المتكلم وكبير ه

 ،) مدينتي، قصيدتي(:ـالنسبية ك واالحتواء ولملكيةمعظم المقاطع الشعرية تأكيد ل

)....سيفها يزيد، ونبيها الحسين، و،الجهاد:(وطنه هو و على شعار مدينتهاأيضا تأكيدو

 أصاب أمته العربية من ذل و أكد الشاعر أيضا على ما أحاط"هم"وبتكرار الضمير 

.خوف واستسالم وهوانو

: تكرار الكلمة-3-2-4

تكرار  و،)2("ةفأكثرها شيوعا بين أشكاله المختل و أنواع التكرارأبسط"وهو من 

نقطة ارتكاز "األحداث، لذلك يعد  وتناميا في الصور والكلمة يمنح القصيدة امتدادا

مما الشك فيه أن الكلمات  و،)3("تنامي حركة النص واألحداث، وأساس لتوالد الصور

الكلمات التي تنبني  و موسيقيا داخليا،ن تكرارها يحدث نغماإ لذلك ف،تتكون من أصوات

يشيع داللة معينة،  و جوا موسيقيا خاصا،يشكلمن أصوات يستطيع الشاعر بها أن 

ها ئأسلوب قديم لكنه أصبح على يد الشاعر المعاصر تقنية صوتية بارزة تكمن من ورا

.)4("فلسفة

.01، ص"ستر الستور" قصيدة :عبد اهللا حمادي -)1(
¡1سات والنشر، بيروت، ط التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدرا:فهد ناصر عاشور -)2(

.60، ص2004
.48، ص2001حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، المغرب،  :حسن العوفي -)3(
.299 البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، ص:مصطفى السعدني -)4(
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 من أسماءخاصة القصائد الحداثية مكتظة بالكلمات  ووشعر عبد اهللا حمادي،

هي  وأفعال، سواء في السطر الشعري الواحد أو في مقطع بعينه أو في القصيدة كلها،و

تحقق قيمة إيقاعية واضحة من خالل ضرباتها المتكررة التي تثير "بذلك التكرار 

.)1("التأمل

يشكل الشاعر كلماته، فهو يستغل الخصائص األخرى لها إلى جانب الخصائص "فعندما 

 هو يولي قدرة تلك الكلمات على التناسق اهتماما ليخلق جمال إيقاعيةاإلشارية، ف

.)2("إيحاءات سمعية في ارتباطها بكلمات أخرىو

 التي تكررت ثالث) مدينتي(ومن تكرار الكلمات في شعر عبد اهللا حمادي كلمة 

):مدينتي(مرة في قصيدة ) 33(ثالثين و

:يقول الشاعر

المتونمدينتي لو تجهلون في ...مدينتي

)3(..مقبرة

مرأة من ورق  ايا"في قصيدة ) 05(خمس مرات ) يا امرأة(وأيضا تكرار كلمة 

 :مثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع السابع و"التوت

يا امرأة البلور

:وتوت األحراش البرية

دعيني يهزمني الليل

وترهقني الطرقات الوهمية

)4(يا امرأةدعيني 

عبر هذا التكرار االسمي الذي يعد ظاهرة أسلوبية حداثية لقد رسم لنا الشاعر 

 التصويري والتشاؤمي وكالمشهد التجسيمي،: امرأته و لمدينتهمختلفة و متنوعةامشاهد

قضية الجزائر  والمشهد الديني، ألنه عالج قضية الخطايا والتاريخي والعاطفي،و

.93 األسلوبية والصوفية، ص:أماني سليمان داود -)1(
.299 البنية والداللة، ص:أدونيس شعر :يحياويرواية  -)2(
.101، ص البرزخ والسكين:عبد اهللا حمادي -)3(
.143المصدر نفسه، ص -)4(
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مدينة المورطة التي تعيش أكد لنا بكل جرأة بأنها ال ووظفها لنا وشعبها، وبظروفها

شعب يتاجر بالسلع المهربة، هو وطن شعبه ضعيف  وحربا مسعورة، يقودها جيش

رسمت لنا واقعا مرا عاشته الجزائر في " مدينتي"معتقل، فكلمة  وموزع بين معسكر

 تميز بالتناقض ا واقع،الدم والخوف واإلرهاب و تميز بالغشاحقبة زمنية صعبة، واقع

برغم هذه التناقضات ال يزال الشاعر محبا لوطنه  و،)كتاب/سالح(، )قتل/جهاد(

...).توهمت أنك أني(األخير الذي حاول التوحد به  ومعشوقه األول

ال يا سيدة ":ظاهرة حداثية في قصيدة" سيدة" و"القبلة"قد شكلت كلمتا  وهذا

.تتكررت خمس مرا) سيدة(كلمة  وست مرات) القبلة ( لفظة، حيث تكرر"؟!اإلفك

:يقول الشاعر

)1(!!ما أطغى القبلة تنهال على مهل

:وتكررت في السطر الشعري

)2(ع الصخرقتلهي القبلة حفار ي

:وكذا في السطر الشعري

)3(أسألك فردوس القبلة     

         ):سيدة(كلمة تكرار و

)4(عرف من سيدة الطوفانت                        

:وقوله أيضا

)5(اء العطشىال يا سيدة الم

)6(ال يا سيدة األقطار السبعة

 من دالالت تبـدو متباعـدة     " السيدة"كلمة   و "القبلة"فبرغم ما يحققه تكرار كلمة      

، إذ يبدو ال جامع بينهما كما ال جامع مع بـين إغـراء       ىمنفصلة من صورة إلى أخر    و

.157 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.158المصدر نفسه، ص -)2(
.164المصدر نفسه، ص -)3(
.158المصدر نفسه، ص -)4(
.162المصدر نفسه، ص -)5(
.163مصدر نفسه، صال -)6(
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ـ      و إغراء سيدة الماء العطـشى،     و هي تنهال على مهل،    و القبلة  صالبـرغم هـذا االنف

االسم الثاني ملمـوس، إال أن هنـاك         و  باعتبار أن األول مجرد    ،سمينالتباعد بين اإل  و

.يجمعهما في بوتقة داللية موحدة األبعاد و يلفهماا شعوريا داللياخيط

حـضورا مكثفـا لـبعض األسـماء       " السكين و البرزخ: "قد شهدت قصيدة   و هذا

تكررت كلمـة   و ضا ست مرات،  أي) الخيال( و مرات) 6(الذي تكرر ست    ) الهواء: (ـك

.فتكررت مرتين فقط) السؤال(ثالث مرات أما كلمة ) النور(

:لي يومن األسطر الشعرية التي احتضنت هذه األسماء ما

!ما فوقه هواء

!!ما تحته هواء

)1(نور يراوده النور،

:في السطر الشعري) الهواء(و تكررت كلمة 

ما فوقكم هواء

)2(ما تحتكم هواء

:فنقرأها في) الخيال(ة أما لفظ

في خيال... خيال

)3(!؟؟(...)خيال في عماء

هي أسـماء تحمـل      و هلقد كرر الشاعر هذه األسماء المجردة بشكل الفت لالنتبا        

الخيـال،   و صوفية، فالحداثة الشعرية عند عبد اهللا حمادي قائمة على لهب السؤال       اأبعاد

الضياع، ألنـه    و به شعور غريب بالفقد   إذ تتعدد األسئلة من منطلق وجودي متأزم، فينتا       

.ال جواب له، إنه سؤال العماء، سؤال الخيال وال مخرج

) عرب(ومن األسماء التي شكلت ظاهرة أسلوبية في شعر عبد اهللا حمادي كلمة             

:"الشوفار"في المقطع الثاني عشر من قصيدة ) 04(التي تكررت أربع مرات 

:يقول الشاعر

.118¡117 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.124المصدر نفسه، ص -)2(
.132المصدر نفسه، ص -)3(
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عرب أباحوا عرضهم

طاعوا رومهمعرب أ

عرب تهاوى عرشهم

)1(عرب تبعثر جرحهم

اللة التأكيد على ما حـل بالـشعب        دجاءت هذه الكلمة محملة بدالالت مختلفة ك      

خوف، فالشاعر استطاع أن يقول هذه األسماء ما لم          و استسالم، و العربي من اضطهاد،  

لـشعب  يستطع قوله هو، إذ شحنها بدالالت عميقة لعلها تنفض الغبـار علـى هـذا ا               

.تعمم جرحه وتبعثر عرشه، وقيمته والمهزوم، المستسلم، الذي فقد شرفه

 مـرات، ) 07( التي تكررت سبع     )النار(ومن الكلمات التي تكررت أيضا كلمة       

.مرات) 05( خمس )الماء(كلمة و

:يقول الشاعر

تسرج باليمنى جذور نار

تحمل باليسرى شربة ماء

تشعل بالنار الجنة

)2(ارتطفئ بالماء الن

:ويكرر هذين الكلمتين في

يسكنها وزر الماء

)3(وعتق النار

 هو اإلصرار) النار والماء(لعل ما أراده الشاعر من تكرار هذه الثنائية الضدية 

الطغيان، إذ جعل النار وسيلة أو طريقا للدخول إلى  والصمود في وجه الظلم والتحديو

 بواب الجنة، جنة الدنيا المتمثلة في األماناألمان، فهو بالنار يفتح أ وعالم االستقرار

.الجبروت والقهر واالستبداد و بالماء نار الظلمئفي المقابل يطف والراحة واالستقرارو

.178 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.193، صقصيدة جوهرة الماء: عبد اهللا حمادي -)2(
.195المصدر نفسه، ص -)3(
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، )الظالم والنور: (يلحظ تكرار لفظتي" عيات آخر الليلربا"إن القارئ لقصيدة 

)08(ها الداللية ثمانيتكاد تكون أبرز الدوال الرمزية إذ تكررت مع لواحق" النور"فكلمة 

 السابعة عشر، والثانية عشر، والعاشرة والثامنة والثالثة ومرات في الرباعية األولى،

توابعه الداللية  و)الليل(في المقابل نجد كلمة  ون،يالعشر والسابعة ونريالعش والرابعةو

 العاشرة والسابعة والخامسة ومرات في الرباعية األولى) 08(يتكرر أيضا ثماني

.نيالعشر والتاسعة ونيالعشر والثانية والحادية عشرو

النضال اإلنساني  وولهذا التقابل بين اللفظتين داللة واضحة في اإليحاء بالصراع

في مقاومة أفعال اإلنسان الفاني بغية إدراك عوالم الخلود  ولكشف عن المجهول،ارغبة 

.األبدية

فية للشاعر، إذ يعتبر الليل هذا النمط من التكرار يعكس لنا التجربة الصو

هذا ما  ويقرب العبد من ربه وقت التجلي اإللهي، أما النور فهو الحياة الحجاب الذي

.)1("إن الموت هو الظلمة التي تنجب النور: "قاله الشاعر األلماني المتصوف

ٌ:يقول الشاعر

أنت أقلعت من هشيم حطامي    ال تعيدي على الظالم ظالمي

ساعة الصفر مذ ركبت هيامي    خلف ألف غمامأنت أحبرت 

كسرت ألف موجة من غراميرحلة الصرب نوبة من صخور    

)2(محيت فيه معضالت املـالم    فاركب الثور إن تالطم موج    

الظالم هو محاولة لتأسيس حالة روحية شعورية خاصة، حالة سكر  وإن تكرار النور

.هييعيشها المتصوف، إنها حالة الحب اإلل

ومن أنواع تكرار الكلمة التي شكلت ظاهرة أسلوبية في شعر عبد اهللا حمادي 

 تكرار بعض الصيغ الصرفية التي تشكل جانبا مهما في التكثيف الداللي اإليقاعي،

الحب والعشق اإللهي، الطريق األدونيسي نحو الصوفية السوداء، مجلة اآلداب  أدونيس بين :سفيان زدادقة -)1(

.87، ص2008¡6سطيف، عجامعة والعلوم االجتماعية، 
.93 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)2(
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يا امرأة من ورق : "الثالث من قصيدة ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع الثانيو

":التوت

أنا غائب بك أني

في معركة الحبمخذول 

)1(مبهور بوساد النور

.

.

.

(...)أيقنت أني أنا 

في خارطة الموج

مفتون بالرعب

تنشرني غانية من عصر الزور

)2(كتابا مفتوحا في مخدعها

:"الشوفار"و قوله أيضا في المقطع العاشر من قصيدة 

المعجل وأنت المؤجل
.

.

.

)3(فمن المعذب في هواك

 الشاعر في هذا المقام يؤكد) اسم المفعول( المكررة هنا هي فالصيغة الصرفية

 المفتوح والمفتون والمبهور ويصف الشخص الذي وقع عليه الفعل، فهو المخذولو

 على خطورة هذا اإلنسان المتعدد لهذا التكرار يد والمعذب، والمعجل والمؤجلو

بيت أو األبيات يحدث فتكرار الوزن الصرفي في ال"الصفات، أما من الناحية الصوتية 

 ألن تكرار الصيغة نفسها ؛يسجد صوره وإيقاعا صوتيا يشارك في موسيقي الشعر،

.)4(" تكراره نمطا تتردد فيه وحداته الصوتيةيعني

.140 البرزخ والسكين، ص: عبد اهللا حمادي-)1(
.140المصدر نفسه، ص -)2(
.177المصدر نفسه، ص -)3(
.36 األسلوبية الصوتية، ص:محمد صالح الضالع -)4(
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" تكرار الفعل: "ومن مظاهر حداثة اللغة الشعرية عند عبد اهللا حمادي ظاهرة

مستوى المقطع الواحد، هذه  على ملجملة الواحدة، أاعلى مستوى أكان ذلك سواء 

يظهر ذلك  و،"يا امرأة من ورق التوت: "الظاهرة تسجل حضورا ملحوظا في قصيدة

في جملة واحدة للتأكيد على تأثير تلك ) يسرق(في المقطع الثامن، حيث تكرر الفعل 

العين، سرق من شيئين ال  والمرأة البلورية على الشاعر، فهو سرق من طرف العمر،

:، يقول الشاعرفالت منهايستطيع اإل

أم تسرقني..يسرقني العمر

عيناك؟

أم ينهبني..يغمرني الطيف

)1(لقياك؟

في المقطع الواحد الحامل لوحدة داللية، تتحدد مع " أعيد"نجد تكرار الفعل و

وحدة المقاطع األخرى، لتعطينا في لنهاية السياق الداللي العام للقصيدة يقول الشاعر 

:رحلته في عالم الكتابة الشعرية و عشر الذي يعبر عن حال الشاعر،في المقطع الثالث

..أتأهب ثانية

...وأهش على قدمي

ارحل في فج الكلمات

وأعيد إلى الشوق رجولته

)2((...)وأرد إلى الليل مظالمه

وبهذا التكرار تشحن األفعال بطاقة داللية تجعلها تنزاح عن وظيفتها الوضعية 

هذا التحول في المهام كفيل بشحن الفعل  وي بناء القصيدة،لتصبح عنصرا أساسا ف

.بطاقة داللية ال نهائية

في المقطع " المضارع"أما على المستوى الزمني لألفعال، فنجد تكرار فعل 

، "يا امرأة من ورق التوت" الواحد، ظاهرا من خالل المقطع الثاني عشر من قصيدة 

:يقول الشاعر

.144 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.151المصدر نفسه، ص -)2(



الداخلية واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :األول الفصل

116

يكنت أعبرها بشفاه(...) 

وألوذ ساعة شهقتها

بالصمت

حرفا.. وأعود أكتبها حرفا

تدريجيا وأوزعها شالال

)1((...)في ذاكرتي

فكأن هذه القصيدة تعبر عن الزمن الحاضر من خالل استخدام األفعال 

، لكن يأتي قوله في المقطع الثالث )أعبرها، ألو، أعود، أكتبها، أوزعها(المضارعة 

:عشر

بركان مفاتنها يخذلني

ويعيد على الصبر هزائمه

فأمد ذراعي لنكهته

...وأمني النفس بطلعته

وأوزعها شالال تدريجيا

..فيعود هباء... أبذره

)2(أنشره

تدعمه صورة الصبر المستعيدة  ويؤكد عدم تحقق تلك القصيدة،) يخذلني(فالفعل 

ء الذي ينشره كذا الهبا وة النفس بطلعة القصيدة،نيمذراع الشاعر ممتدة م ولهزائمه،

.الشاعر بعد أن استعصى عليه البذر

المضارع  وفالفعل إذا في انطوائه تحت الزمن الماضي المتداخل مع المضارع،

المتراجع في زمنيته إلى الماضي، يبدو غير مكتف بداللته الزمنية، بل إنه يتحول إلى 

الجزر،  والمدتعيد بناءه من جديد، من خالل حركة زمنية شبيهة ب وتفجر النص طاقة

إذ يحوي الفعل  وتمضي قدما من الحاضر إلى المستقبل لتتراجع إلى الزمن الماضي،

على هذه الطاقة الحركية، فإنه يتخلى عن مهمته التي الزمته في التعبير التقليدي، 

.150¡149 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.151المصدر نفسه، ص -)2(
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تحويله إلى نواة  وقلب العمل الوصفي للفعل،"ليتحول إلى أداة بنائية في النص؛ ألن 

إذا تمكن الفعل  و،)1("، هو الخروج الميداني من البنية التعبيرية السائدة في النصبنائية

 ديةافر اإلىالتجديدات اللغوية على مستوى البن ومن تحقيق كل هذه الطاقات التعبيرية

األعراف اللغوية المتوارثة في  وحتى التركيبية، فإنه سيحقق ثورة عارمة على القواعدو

.)2(إلى مطمحهالذي سيصل بالشعر  والتعبير،

إخالء  والذي يفيد الترك) دع(ومن األفعال المتكررة في القصيدة نجد الفعل 

) الهزيمة(ثمة حضور لدالالت  و إلى تكثيف داللة االنفتاح،أدىهو ما  والسبيل

الدخول الفعلي  و؛ ألن الشاعر موهوب بالمغامرة،)دعيني(المرتبطة بالزمن الحاضر 

 لهذا الحضور المنغلق االنعزالي الموحش فيستحضر التجاوز، وفي تجربة التخطي

لتكثف داللة المشهد الذي يوحي باالمتداد كامتداد الليل ) األوهام والليل(:ـك دواال

التي جاءت على ) الطرقات(استبدال األوهام بخاطره، لتضاف إليها داللة  والفسيح،

.اصيغة جمع مؤنث سالم

لحصول غرض إللحاح ) دعيني(فتاح االن وكما تكررت أيضا داللة االنعتاق

داللة التأكيد على ) ألتقط(الذي يولد رغبة داخلية تتفتق بها خلجات النفس، فيحمل فعل 

عناية في بذل الجهد بغية تحقيق  وتحصيل هذه الرغبة، لما يحمله هذا الفعل من شغف

، إنه !؟النفس راغبة إذا رغبتها و،...تابلكن نتساءل ماذا سيلتقط من الرغ، والهدف

على ثنائية ) دعيني(بلقاء هذه المرأة، فتحيلنا داللة ) لرحمةاالتقاط ياقوت (يرغب في 

.للقاء هذه المرأة) االنعتاق والحرية والقيد(هي  وضدية

التقاليد، نداء  وتجاوز لسلطة األعراف وثورة وإنه نداء تحريضي، نداء تمرد

مطلقة الداللة، فيعي من خاللها ) ته امرأ(يود من خالله الشاعر تحرير أنثاه، فتكون 

هي  و،)3(تغير، رؤيا كونية شاملة وبهذا تصبح المرأة مشروع تحولوأبعاد كينونته، 

. حماديالقصائد الحداثية للشاعر عبد اهللالرؤيا الحداثية التي تميزت بها 

.149، ص1992¡2 دار اآلداب، بيروت، ط:أدونيس مسار التحوالت، قراءة في شعر :سيمة درويش -)1(
.253¡252ص ،)رسالة ماجستير (، شعر عبد اهللا حمادي بين التراث والحداثة:مسعودة خالف -)2(
، )رسالة ماجستير(، )نحو تحليل ظاهراتي (عبد اهللا حمادي المرأة، السلطة، النص، في شعر :نادية خاوة: ينظر -)3(

.96ص، 2000قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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البراعة في فعل العشق  ومرة أخرى ليوحي بالمهارة) أحترف(ويتكرر الفعل 

، امرأة برية، ةاللتقاط من أجل لقاء العيون، ال لقاء األجساد، ألنها امرأة بلوريفيكون ا

 موازينها، اختلتو ال تدنس طهارتها، إنها الرحمة الحقة بالنسبة لرجل ضاقت به الحياة

هذا ما ينشده الشاعر، ألنه عن طريق  و!الحضارة واحدة وفأصبحت مقاييس للطهارة

.التغيير والتجاوز واته التي أصبحت مشروع التحولامرأة بلورية سيعكس أعماق ذ

 ألنها ؛ داللة معنوية- صرفيةاصيغم أ  فعالمسواء اسما أ -فلتكرار الكلمة 

يتجاوز هذا  وفيها تتمركز الداللة الكبرى، كما لها نغمة موسيقية، ومحور التركيب،

مل في طياته تموجا التكرار اعتقاد البعض بأن فيه عجزا لغويا، ليحقق تماثال لغويا يح

.تنوعا دالليا وموسيقيا

: تكرار الجملة-3-3

تحكم " عبارة"إذ يرد في صورة "يعتبر هذا النمط أشد تأثيرا من النمط السابق، 

حينما يتخلل نسيج القصيدة يبدو أكثر التحاما من وروده  ووحدة بنائها، وتماسك القصيدة

.)1("في موقع البداية

رات له تأثير كبير على هيكل النص الشعري، حيث يلجأ وتكرار الجمل أو العبا

تربط أواصره،  والشاعر الحداثي إلى اختيار بعض العبارات التي تشد من أسر النص

 تكرار العبارة في العصر الحديث مظهرا أساسا في هيكل القصيدة،"حتى أضحى 

ارئ على تتبع إضاءة معينة للق ومرآة تعكس كثافة الشعور المتعالي في نفس الشاعر،و

.)2("الصور واألفكار والمعاني

إن تكرار الجمل يأخذ أشكاال مختلفة فالشاعر قد يكرر جملة في بداية كل مقطع 

نهاية  وأحيانا في بداية ونهايتها، ومن مقاطع القصيدة أو نهايتها، أو في بداية القصيدة

.كل مقطع

):مدينتي(دة ومثالنا على هذا قول الشاعر في المقطع الثاني من قصي

)3(مدينة الشهيد...مدينتي

.85 حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، ص:حسن الغرفي -)1(
.101 التكرار في شعر محمود درويش، ص:فهد ناصر عاشور -)2(
.103 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)3(
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 دس،االس والرابع وهي جملة تكررت بتباعد في المقطع الثالث) مدينةٌ... مدينتي(

في المقطع ) مدينتي... مدينتي(المقطع الخامس عشر، كما كرر أيضا جملة  والثامن،و

.السابع والخامس واألول

 ن؛ ألنهما تمثال)مدينتي مدينتٍي( و)مدينتي مدينةٌ(فالشاعر يكرر هاتين الجملتين 

الحاضر معا، الماضي بالنسبة  و داللة الماضينألنهما تحمال و؛محورا أساسا في نصه

االستشهاد أما مدينة الحاضر فهي تحمل حكايا  والشهامة والكرامة والعزة وله الشرف

.الفجور والكفر والخطايا والضياع

 التي )1()ما فوقه هواء(حمادي ومن الجمل المكررة أيضا في شعر عبد اهللا 

 تكررت في المقطع الخامس و"السكين والبرزخ"من قصيدة  ذكرت في المقطع الثاني

:من القصيدة نفسها باإلضافة إلى قوله السادسو

)2(في خيال... خيال

 هذان الجملتان تحمالن داللة الحيرة ومن القصيدة نفسها، تكررت في المقطع العاشرو

 الفقدبينتابه الشعور الغريب  و وجودي متأزم، فالشاعر تأخذه الدهشة،القلق من منطقو

الضياع في عالم إنساني ظهر نتيجة الخطيئة، لهذا يحاول الشاعر البحث عن و

البحث عن اإلنسان الكامل الذي ال  وهي الحد الفاصل بين المتناقضات، والبرزخية

.يوحد إال في البرزخ األعظم الذي هو الخيال

)04(أربع" ة من ورق التوتأيا امر"في قصيدة " يا امرأة"د تكررت جملة ق وهذا

ته نكرة أمراهذه الجملة تمثل محورا أساسا في النص، فالشاعر ينادي  ومرات،

ليبتعد عن الوصف الحسي لها، غطاها بورق التوت،  ومقصودة، ليلغي جسدها المغري

 امرأة "عبد اهللا حمادي"ة في شعر اإلخفاء، فتصبح عندئذ المرأ والذي يدل على التستر

:العفة، يقول الشاعر وغير عادية، هي امرأة نورانية بلورية، رمز للطهارة

يا امرأة البلور

)3(وتوت األحراش البرية

.117 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.132المصدر نفسه، ص -)2(
.143المصدر نفسه، ص -)3(
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ال يا سيدة "من قصيدة  ومن تكرار الجمل أيضا قول الشاعر في المقطع السابع

:"¿!...اإلفك

)1(ال يا سيدة الماء العطشى

ينادي سيدته  وكل مرة ينهي ومرات) 03(تكررت ثالث) ال يا سيدة(هذه الجملة 

 بصفة، فالشاعر جعل امرأته سيدة لهذه الصفات، فإنه يعترف ضمنيا بعلو شأنها

 ترحل اربات، لكنهغ إنها سيدة تهرب من زمن يريد إدراجها ضمن قائمة الم،رفعتهاو

الهروب  وأن الشاعر ينهيها عن فعل التعالي إال ،الال ثبات وعنه، ألنها تهوى التحرر

: ؛ ألن في حضورها تتجلى الحقيقة الكونية)يا(أداة النداء  و)ال(عنه بأداة النهي 

 عن ذاته، ةهو ال يجد ذاته فيها، بل يجد فيها ما يزيده غرب وفالشاعر يلتهم المرأة"

.)2("يتهالك باستمرار على ما يفلت منه باستمرار

:التاسع و المقطع الثامنيقول الشاعر في

)3(ال يا سيدة األقطار السبعة

.

.

.

)4(¿!...ال يا سيدة اإلفك

الرابع من  وفي المقطع الثالث) هي القبالت: (وفي القصيدة نفسها تكررت جملة

.القصيدة نفسها

:يقول الشاعر

)5(هي القبالت حكايا

.

.

.

)6(هي القبلة حفار يقتلع الصخر

.162 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)1(
.283، ص1983¡1 الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، ط:أدونيس -)2(
.163 البرزخ والسكين، ص:عبد اهللا حمادي -)3(
.166المصدر نفسه، ص -)4(
.157، ص المصدر نفسه-)5(
.158، ص المصدر نفسه-)6(
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لة عن معناها القاموسي لتكثيف الصورة التي رسمها لنا لقد خرجت هذه الجم

 الشاعر، إذ رسم لنا عبد اهللا حمادي عبر هذه الجملة المحسوسة في صورة الالمحسوس

.الحاضر في هيئة الغائبو

دون  التي تكررت في المقطع الثالث عشر" يا أمين"ومن الجمل المكررة أيضا 

":الشوفار: "فاصل في قصيدة

... يا أمينأنت المؤمن

)1(...أنت المؤمل يا أمين

ن يطرشنهى الأيعمد الشاعر في هذه القصيدة إلى نشر التكرار بهذه الطريقة فقد 

هذا التكرار يساهم في اإليقاع الذي يغني عن  و،...)يا أمين(الشعريان األخيرين بجملة 

ن الشاعر لم التساؤل عن صفاته؛ أل والقافية، كما يساهم في البحث عن األمين والوزن

ترك السطرين الشعريين مفتوحين على دالالت محتملة،  ويفصح عن هذا األمين

فالشاعر ال يمتلك القدرة على تحديد هذا األمين المجهول لذلك يترك المعنى معلقا في 

.ملء خوائها ونقاط الحذف التي تغري القارئ بفعل تأويلها

، "جوهرة الماء"رتين في قصيدة م" ةجنالنار البتشعل : " قد تكررت جملة وهذا

.المرة الثانية في المقطع الرابع والمرة األولى في المقطع الثاني

:يقول الشاعر

)2(تشعل بالنار الجنة

.

.

.

)3(راحت تشعل نار الجنة

) النار(فهذه الجملة خرجت عن معناها القاموسي لتبوح بمعان جديدة إذ أصبحت 

السالم،  وجنة، جنة الحياة الدنيا المتمثلة في االستقراروسيلة من الوسائل للدخول إلى ال

.القوة والجهاد واالستقرار الذي ال يتحقق إال بالثورة وهذا السالم

.180، ص البرزخ والسكين:مادي عبد اهللا ح-)1(
.192 ص،جوهرة الماء" قصيدة :عبد اهللا حمادي -)2(
.193المصدر نفسه، ص -)3(
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 أساس في بنية النص ةن التكرار هو خصيصإبناء على ما تقدم يمكن القول 

.التركيب والصيغة وه دور دالليا مهم على مستوى الصوتل الشعري،

تكرار  والنداء، وأدوات الشرط ويغة نجد تكرار الدواخل كحروف الجرفي تكرار الص

المتصلة، كما  وتكرار اللواحق كالضمائر المنفصلة وف المضارعة،والسوابق كحر

. اسمامأ شمل تكرار الكلمة فعال كان

تشكيل ظاهرة أسلوبية حداثية في معظم لوقد وردت هذه األنماط من التكرار 

 من هذا التكرار هو تجاوز النغمة الموسيقية على دالالت الهدف وقصائد الشاعر،

ر المخفف اال يميل الشاعر إلى التكرار المكثف، بل يشتغل داخل فضاء التكر وخاصة،

.المكثف معنا وشكال

 جديدة مع كل تكرار بدالالتتركيبا، يفاجأ  وصيغة وفالقارئ عندما يتابع التكرار صوتا

ال ينتظر داللة محددة معلومة، بل يجد أمامه دالالت  تفالقارئ على طول هذه التكرارا

كل صلة بهذه  جديدة كلما تقدم في فعل القراءة، قد تصدمه أحيانا إلى الحد الذي يفقد فيه

أو تحقق   لغة تحقق الالتواصل بسبب طبيعتها التركيبيةنهاإاللغة التي يتعامل بها، 

 .التواصل كله



الفصل الثاين

اإليقاعية اخلارجية وأسلوبية البىن الصوتية

مفاهيم أوىل:  ومظاهر التحديث املوسيقي اإليقاع الصويت:متهيد-

.وزنــــال -01

.القافية أو النظام التقفوي -02

.أنواع القوايف -03

.رويـــال -04
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هيم أولىمظاهر التحديث الموسيقي مفاو  اإليقاع الصوتي الخارجي:تمهيد

لها أهمية بالغة  وتقترن البنية اإليقاعية في كثير من األحيان بالشعر دون سواه

 العلوي في كتابه افي هذا يقول ابن طباطب وفي التعبير عن التجربة الشعرية للشاعر،

 بمعنى أن الموسيقى الشعرية ،)1("الشعر الموزون يطرب الفهم لصوابه": "عيار الشعر"

رة للشعور، فبتالحم األوزان مع القوافي يتشكل ذلك النظام العروضي أبلغ العناصر إثا

.الذي يضفي على القصيدة انسجاما نغميا متميزا

وتعد البنية الصوتية من أبرز البنيات التي يقوم عليها الشعر، حيث تساهم 

؛ذلككتصيد مواطن الجمال فيه  ومساهمة فعالة في مقاربة الخطاب األدبي،

لصوتية كثيرا ما تناط بدور مساعد على تشكيل الداللة، فتآلف البنى ألن العناصر ا

انسجامها يضفي على النص انسجاما نغميا تنبجس فيه الحالة الشعورية  والصوتية

هذا االختيار ليس اختيارا عشوائيا، إنما  وللشاعر، إذ نجده يختار بحرا دون آخر،

 ألن اللغة هي عبارة عن ؛صواتلحاجة في نفس الشاعر، كذلك بالنسبة الختيار األ

ن يكون على قدر من الوعي في اختياره لها، أمجموعة من األصوات، فالبد للشاعر 

ما على  وج النفس،لخوا وبعث األحاسيس ولما لألصوات من تأثير في تشكيل المعنى

.الحالة النفسية للشاعر والقارئ سوى إيجاد العالقات التي تربط بين هذه األصوات

بح التجديد الموسيقي ضرورة ملحة، بعد التأكد من أن الشكل اإليقاعي لقد أص

حيويته، شكل وشكل عاجز عن استيعاب االنفعال الشعري في انطالقته: "الكالسيكي

النظرة الجمالية  وال يتالءم من جهة أخرى والحرية التعبيرية من جهة، وال يتالءم

 ما قد عجز عنه ذلك الشكل، فظهر هو ما اقتضى إيجاد شكل إيقاعي يحقق والجديدة،

، حيث أصبح هذا الشكل (...)الشكل اإليقاعي غير المحكوم بضوابط نمطية جاهزة سلفا

.)2("هو المعادل اإليقاعي للتجربة الشعرية الخاصة بهذا النص أو ذاك

والواقع أن التجديد الموسيقي لم يكن وليد حركة الحداثة؛ ألن القصيدة العربية 

 الثابت مع مطلع العصر العباسي، حيث شهد يهدما للنظام الوزن وراعرفت انكسا

إكثارا من استخدام البحور الحقيقية التي كانت تعكس : "الشعر العربي في تلك الفترة

.82 ص،2003، 1، القاھرة، طإیقاع الشعر العربي، دار الفجر و العروض:عبد الرحمن تبرماسین :ینظر -)1(
 منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط،  وعي الحداثة، دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة،:سعد الدین كلیب -)2(

.31، ص1997
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تستجيب في الوقت نفسه لحاجات الغناء  وأكثر من سواها، رهافة الحضارة العباسية،

ود الشعراء العباسيين عند تلك الجهود لم تتوقف جه و،)1("الذي كان في طور االزدهار

في ابتكار أوزان جديدة مؤسسة انطالقا من فحسب، بل انتقلوا إلى طور آخر، يتمثل 

على األخص الشعر الفارسي  واألوزان القديمة أو المستلهمة من الشعر األعجمي،

 أوزان"من تلك األوزان الجديدة نجد ستة أوزان كانت مصنفة تحت تسمية  والقديم،

بهذا  و،)2(المضطرد والمنسرد، والمتئد والمتوافر والممتد وهي المستطيل و"المولدين

حاول كمال خير بك أن يقدم لنا عددا من أنواع النظم المختلفة من حيث نظرتها للقافية، 

 انعكست على أوزان النهضة وفي الحقبة العباسية، كأنواع جديدة استمرت التي برزت

.)3(البند والمخمس والمربع والمشطر و فوجد منها المزدوجمرحلة ما قبل الحداثةو

نموذج الشعري العباسي في تجديده وإذا تبنى الشعر العربي في نهضته األ

السيما أن  وابتكار أشكال جديدة ليس بغريب، و فإن الخروج عن المألوف،الشكلي

حداثية في التعبير الشكل اإليقاعي الخليلي قد أثبت عجزه عن مواكبة التجربة الشعرية ال

 عن متناقضات الحياة، ليكون الغريب في األصوات المنادية الرافضة لمثل هذا التجديد،

.اء على النظام الخليليقلى البإدعوتها و

وقد كان عبد اهللا حمادي أحد هذه األصوات المنددة الرافضة للتجديد الشكلي في 

 "الهجرة إلى مدن الجنوب"ألولى ظهر ذلك في دواوينه ا والقصيدة العربية المعاصرة،

، التي تزخر بقصائد منظومة على الوزن الخليلي، إال أن "تحزب العشق يا ليلى"و

 على الوزن الخليلي في القصائد قد تبددت لتخلفها قناعة بضرورة تجديد باإلبقاء قناعته

ما ، في"تحزب العشق يا ليلى" ، تجلت هذه القناعة في آخر قصيدة من ديواناإليقاع

 إال أن الحنين الخليلي كان يعاوده من حين إلى آخر، ،"قصائد غجرية"غطت ديوان 

مزاوجة بين الشكل اإليقاعي الكالسيكي والشكل " البرزخ والسكين" لتكون قصائد ديوان

.ياإليقاعي الحداث

 الثقافي لالتجاھات و حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول اإلطار االجتماعي:كمال خیر بك -)1(
.247 ،246، ص1982، 1لمشرق للطباعة والنشر والتوزیع، طاالبنى األدبیة،و
.247 صالمرجع نفسھ، -)2(
.260 ،256 المرجع نفسھ، ص-)3(
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 لقد حاول عبد اهللا حمادي تأسيس حداثة خاصة به دون تخليه عن الوزن الخليلي

 قافية موحدة إلثبات قدرة الشكل اإليقاعي القديم على تبني ما تفرضه ما يفرضه منو

انطالقا من هذا التصور، كانت  وأساليب فنية تعبيرية، والحداثة من مضامين شعرية

، تحافظ على الوزن الخليلي إلى جانب كتابي -كما أشرنا سابقا -قصائده التقليدية 

اللذين حافظا على الوزن الخليلي باعتباره " السكين والبرزخ" من ديوان "النور والعفاف"

 لقصائده "عبد اهللا حمادي"أصال تأخذ عنه تلك القصائد موسيقاها، لذا اختار  ومنبعا

 .البسيط، الوافر، الطويل، الخفيف، السريع، الكامل، الرجز، الهزج: التقليدية أبحرا هي

 زحافاتها وتفعيالتهاهي بحور اختارها من ستة عشر بحرا مع مجزوءاتها، لتكون بو

 عللها هي الموسيقى الجاهزة للقصائد التقليدية، فالشعر الخليلي إذن يسمح بتميز نوعينو

في كتابة هي التي تظهر للشاعر قبل البدء  والموسيقى الجاهزة،: من الموسيقى

القصيدة، أما الموسيقى الطارئة هي الناتجة عن تغير تفعيالت البحر، بما يعتريها من 

الناتجة أيضا عن أنغام الكلمات في سياقها ضمن  وعلل خالل البيت، واتزحاف

غيرها من عالمات  والفواصل وأيضا هي األنغام الناتجة عن النقاط والقصيدة،

.هذا ما تبنته تجربة الحداثة الشعرية و،)1(الترقيم

ؤيا إن أبرز ما يميز القصيدة الحداثية هو ما يمكن تسميته بالوحدة بين طبيعة الر

من ثم صار اإليقاع  والفكر، ومختلف العناصر المكونة لها من أدوات اللغة والشعرية،

 فباإلضافة إلى اإليقاع الصوتي صار ،الشعري عموما ظاهرة أوسع من مجرد الوزن

إيقاع  وإيقاع الداللة، بل وذوقا الحديث عن إيقاع الصورة الشعرية ومن الممكن عقال

كلها إيقاعات وثيقة الصلة بإنتاج الداللة، أما مجرد  ولشعرية،التنظيم الطباعي للصفحة ا

ا مإنما تم التعامل معه و فما عاد شرطا لشيء- الحد التراثي للشعر-القافية والوزن

كعنصرين بنائيين يمكن أن يوجدا في عمل شعري كما يمكن بنفس القدر، أال يوجدا 

.إطالقا دون أن يحرم العمل من وصفه بالشعرية

 أصبح ، بل وظيفة سمعية ذوعد اإليقاع الشعري إذن مجرد ملحق ترخيمي، لم ي

يمارس  ويكيف بقية العناصر، والذي يعدل والعامل البنائي المسيطر في بيت الشعر

.الداللية والصرفية وبالتالي تأثيرا حاسما على جميع مستويات هذا الشعر الصوتية

، 1 دار المأمون للتراث، دمشق، ط حركة الشعر الحدیث في سوریة، من خالل أعالمھ،:بسام ساعي :ینظر -)1(
.260، ص1978
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 يإليقاعه امنظوربتطور وثيقا  قد ارتبط ارتباطا يوالواقع إن الشعر العرب

اإليقاعية تها ا خصوصيهي، فالتطورال تشذ الحداثة الشعرية عن ذلك  وعموما،

.لمتلقيها

، فقد اتسم هو أيضا  للنصمكونات الدالليةاللما كان اإليقاع الشعري واحدا من و

يز بالسمة التي أفردت شعر الحداثة عما سواه من الشعر، فصار إيقاعا غامضا، ال يتم

.إنما يندمج بنائيا في البنية النصية الكبرى وبذاته،

فعبد اهللا " ولعل هذا ما أدى بشعراء الحداثة إلى إعراضهم عن الوزن الخليلي، 

سرعان ما بدأ يتراجع أمام بوادر قناعة جديدة، بدأت تتبلور داخله فانعكس ذلك " حمادي

ب العشقحزت": وانهمضمونا، فمع القصائد األخيرة من دي وفي أشعاره شكال

 قصيدة ييتضح ذلك جليا ف و، قد اقتنع بأن ال فائدة من إبقاء الوزن الخليلي،"يا ليلى

:يقول" تأشيرة خروج إلى قصائد غجرية"

مرة يحملك البعد فتغيب

(...)عني

مرة بحفيف أجنحتك الخاطرة

على ضفاف النظرات تجرح

...بصمات القلب

ال السالمة وملك لك القيد،أال 

ت من خطوكال أدري كيف اكتسب

)1((...)لفح الحرارة

من مظاهر الحداثة الموسيقية في هذه القصيدة، خروجها عن نظام بحور الشعر 

المعروفة، إذ القارئ يقف عاجزا عن رصد تفاعيلها، كما خرج الشاعر عن القاعدة 

بع العروضية، التي ال تجيز أكثر من توالي أربع حركات، حيث نالحظ توالي س

.حركات كاملة

 مع مقدمة عن لوازم الحداثة في القصیدة العمودیة، منشورات دار لى،ب العشق یا لیزتحدیوان  :عبد هللا حمادي -)1(
.219، ص1982، 1البعث، الجزائر، ط
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:وزنــــ ال-1

 أوالهما به خصوصية و،عرالوزن أعظم أركان حد الش: "يعرفه ابن رشيق بقوله

هو المعيار الذي يقاس به الشعر،  و،)1("جالب لها ضرورة وهو مشتمل على القافيةو

 جماال، و ألنه اإليقاع الذي يضفي على الكالم رونقا؛فبدونه ال يكون الكالم شعرا

الطرب، فالوزن إذن سمة جمالية قابلة للتوظيف  ويثير فيها النشوة و النفسيحركو

.شعريا

ولهذا فقد ضبط الشعر العربي القديم وفق نظام األوزان الشعرية الخليلية غير 

لى لعب بالتفعيالت وفق إأن تمرد الشعر العربي الحداثي تجاوز تحطيم البيت الشعري 

 عن مسألة "أدونيس"يات القصيدة الحداثية، يقول يتماشى مع جمال والشكل الذي يخدم

مسألة ترتبط بجانب محدود  ومسألة كالمية، ال لسانية، وهي مسألة تاريخية،: "...الوزن

فبإمكان اللسان العربي أن يتجسد شعرا في بنية غير بنية ... من اإلبداع ال بشموليته

.)2("القافية والوزن

ديدة أو ما يعرف بشعراء الشعر الحرإال أن أصحاب الكتابة الشعرية الج

حافظوا على نظام التفعيلة بالطريقة  وأو الحداثي، غيروا في البناء الشكلي للقصيدة،

 التي تعد ظاهرة "ستر الستور"هذا ما توضحه قصيدة  و القصائد القديمة،يالموروثة ف

 قراءتها وتابتهاأسلوبية حداثية، فهذه القصيدة كتبت على نظام السطر إال أننا نستطيع ك

ودية  ألنها تتوفر على جميع خصائص القصيدة العم؛كأنها قصيدة عمودية تقليديةو

وحدة البناء العام فبخصوص وحدة  والروي ووحدة القافية والتقليدية من وحدة البحر

، أما 4× تفعيالته مستفعلن فاعلن والبحر نقول أن القصيدة جاءت على وزن البسيط

قد تكرر  و في معظم األسطر الشعرية هذا0/0: /اآلتيعلى النحو القافية فقد جاءت 

.لى آخرهاإمن بداية القصيدة ) الهاء(حرف الروي 

قراءتها على  والتي يمكن كتابتها" ستر الستور"يقول عبد اهللا حمادي في قصيدة 

:اآلتيالنحو 

 محمد محي الدین عبد الحمید، دار :، تحقیق1نقده، ج وآدابھ و العمدة في محاسن الشعر:ابن رشیق القیرواني -)1(
.134 ص،1981، 5الجبل، بیروت، ط

.271 صالداللة، و البنیة: أدونیس شعر:روایة یحیاوي :ینظر -)2(
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...وطيف عرشـك يلقـاني فألقـاه      فــأهواه...هــوى بنفــسك يهــواني

به التنـاهي تـدنى صـوب محيـاه        ابي وراء النـور إال هـوى      وما احتج 

 معناه عن عرشه السمى أو عن سر     ...وما انشطاري سوى شوق أسـائله    

وأثقل القلـب مـن أوضـار دنيـاه        هو التمـاهي تمـادى فـي تجـرده        

وعاين الحيف من سـلطان نجـواه      وسال في الـسيل تطـواف مدامعـه       

ــاهتفجــر المــارد النــاري مــن دمــه وأدرك الرعــشة القــصوى فأفن

ــة الم ــت النقط ــساحلهثوحل ــى ب وعاين الستر مـن أسـرار مـواله       ل

ــورده ــضمأى لم ــة ال ــت القبل ــسراه وحن ــاه وي ــل يمن ــب المح وأله

وما التأسي سوى من فقـد سـلواه        التشكي سوى من فرط صـولته      ماو

  ــاه ... ال ضـفاف لـه     يساور النفس هم ــب ميق لمــسراهويرتجــي القل

ــواه  هو الشرود الذي مـا دونـه أمـل     ... ــز فح ــك لغ ــاه يف وال اكتن

هام بالـساحل الموعـود مجـراه،      تالطــم المــوج وانــداحت خــواطره

ــا  ــى لفالقه ــة األنق ــت النقط ــراه و حن ــاه وأخ ــسكر دني ــب ال وأله

...وهام بـالوهم مجـراه ومرسـاه      و أينع الغيـب فـي أوتـار غيبتـه         

ــل ال  ــة اللي ــساورنيأغيم ــواه   وزر ي ــم بل ــار ح ــاء ادك وال اتق

...وتحمل الشوق الستجالء مغـزاه    رقــائق الطــائر الميمــون تحملنــي

ــسك ال ســتر وال وجــٌل ــاه  هــوى بنف ــول دون مغن ــاء يح وال انكف

وفي الطريـق بقايـا مـن بقايـاه        ففي التوسـل بعـض مـن مالحنـه        

ــداني وفي الترجي ضـياء، يستـضاء بـه        ــوالهوبالت ــد ت ــعور ق )1(ش

ــ ــة ت ــسعاء وارف ــة الق وحف بالقلب مـن يهـوى ويهـواه       راءت المن

)2(ستر الستور ومـا تخفيـه لـياله       فذاك بعض شـؤون النـار انهتكـت       

.2 ،1ص قصیدة ستر الستور، :عبد هللا حمادي -)1(
.3 ص،المصدر نفسھ -)2(
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تفننه في بناء قصيدته بطريقة ديناميكية  وهذه القصيدة تثبت قدرة الشاعر

تثبت أيضا قدرة الشاعر متغيرة، فهي تحولت من نظام السطر إلى نظام الشطر، كما 

.نغما وقدرته أيضا على تبني الحداثة اإليقاعية شكال واإلبداع واالبتكار وعلى التجديد

لى قصائد غجرية من إتأشيرة خروج " في قصيدته "د اهللا حماديبع"لقد حمل 

استمر معه هذا الهدم في  ومعاول الهدم للوزن الخليلي" تحزب العشق يا ليلى"ديوان 

ظاهرة "هي  والذي كشف عن ظاهرة حداثية أخرى" قصائد غجرية"لالحق ديوانه ا

.)1(..."التي توزع جملة واحدة على األكثر من منظومة إيقاعية" التدوير

انشطار الكلمة بين شطري البيت في القصيدة التقليدية، أما في الشعر : "وهي أيضا

قليدي من األوزان تير شطر الحداثي فيتم تدوير التفعيلة على سطرين متتاليين أو تدو

بعض المقاطع، أو تدوير مقاطع القصيدة، أي النص  والممزوجة أو تدوير مقطع

الشعري كامال بوصفه جملة طويلة واحدة، فيلغي التدوير الوقفة فتتحول عدة أسطر 

.)2(حداشعرية مدورة إلى سطر شعري و

ر في الشعر الحر، فهو أما التدوي: " هذه الظاهرة بقوله"صابر عبد الدايم"ويعرف 

مبني على تتابع التفعيالت في عدة أسطر شعرية بال قواف فاصلة بينها، حتى ينتهي 

يختمه بقافية مماثلة و،عد عدة أسطر شعرية، ثم يبدأ مقطع جديدالشاعر إلى قافية ب

.)3("أو مخالفة لقافية المقطع األول

محمد "ى قد سم وزسطر الشعرية دون شروط أو حواجفالتدوير ربط بين األ

أشار إلى أن نازك  وهي التي تتوزع بين بيتين، و بالتفعيلة الناقصة هذه الظاهرة"بنيس

أن هذا المصطلح غير متداول عند  والمالئكة هي التي أسمت الظاهرة بالتدوير

.)4(القدماء

أضفى أيضا  و، عن حرية الشاعر في بناء نصه الشعريايعبر التدوير بحث

لنموذج الشعري الحداثي، بحيث ينظم توزيع المضامين بشكل يثير جماليات على ا

من جهة أخرى تتماشى هذه  والقارئ، إلى جانب تحريره من قيد القافية الموحدة،

)1(-�ϙΑ�έϳΧ�ϝΎϣϛ�ϲϋΎѧϣΗΟϻ�έΎѧρϹ�ϝϭѧΣ�ΔѧγέΩ�ˬέѧλ Ύόϣϟ�ϲѧΑέόϟ�έόηѧϟ�ϲѧϓ�ΔѧΛΩΣϟ�ΔѧϛέΣ�ϭ�ΕΎѧϫΎΟΗϼϟ�ϲϓΎѧϘϟ�
.275صالبنى األدبیة، و
.220 ص،1991شعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الغموض في ال:إبراھیم الرماني -)2(
.220 ص،1993، القاھرة، 3لخانجي، طاالتطور، مكتبة  و موسیقى الشعر العربي بین الثبات:صابر عبد الدایم -)3(
.308 صالداللة، و البنیة: أدونیس شعر:روایة یحیاوي :ینظر -)4(



يةالخارج واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :الثاني الفصل

131

الظاهرة مع المنحى الدرامي؛ ألنه يستوعب التناقضات، فيجمع التدوير بين حاالت 

.متفارقة، كما يحوي تقنيات الحوار

قد تعود على النص بالتعقيد؛ ألن األسطر الشعرية أصبحت إال أن هذه الظاهرة 

تطول الجمل  وبدون عالمات التحديد، فتنساب الداللة عبر تفعيالت غير محددة،

.)1(تفتح له تأويالت متعددة والشعرية لدرجة قد تقلق القارئ ألنها تشتت له التركيز،

:د اهللا حماديوتبقى مظاهرة التدوير حاضرة في القصيدة الحداثية عند عب

خيالهـا العابر

//0//0/0//

تـرك براعـم الموسيقى

// / / /0//0/0/0/0

تنهـال علـى صفحة االشتيـاق

/0/0// /0/0/ /0/0/ /0/

)2(بخيوط شتويـة تربط ما بين الرجاء والنجاه 

///0/0/0///0/0/ //0/0/0/ /0//0//0/

"مدينتي"األول من قصيدة ويقول الشاعر في المقطع 

لو تجهلون في المتون ... مدينتـي

//0//0/0/0/ /0/ /0/ /0/

متفعلن     مستفعلن   متفعلـن 

)3(ه مقبـر

/0//0

تفعلن

.308 صالداللة ، و البنیة:س أدونی شعر:روایة یحیاوي -)1(
.31 صقصائد غجریة،دیوان  :عبد هللا حمادي -)2(
.101 ص،البرزخ والسكین :عبد هللا حمادي -)3(
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:ويقول في قصيدة أخرى

تفدين على القلـب الغجــري(...) حبيبتي

/0//0///0/0//0/0/0//0//0/0/0//0

 فاعلن فعولن مستفعلـن  فاعلن   ن فعل فاعلن 

)1(يكسـب ثمرة الدفلة المورد في صدار القضاء 

/0/ //0/0/0/0/0/0///0//0//0//0

متفعلـن مستفعل فاعلـن مستفعل   ن ـمتفعل

إذا تأملنا هذه المقطع وجدنا أن تفعيالتها تنتمي إلى بحور عدة؛ ألن الشاعر قد 

بين بحر  و،)فعولن(بحر المتقارب  و،)فاعالت(مقتضب عمد على المزج بين بحر ال

.هي أبحر تنتمي إلى دوائر عروضية مختلفة و،)مستفعلن(البسيط 

":همسة"وتتكرر هذه الظاهرة الحداثية في قصيدة 

من وراء االبتسامة الصفراء

/0//0/0/0//0/ /0/0/0

فاعالتن فاعـالت مستفعـل

يتقلـص األمل

///0//0///0

لن فعلنمتفاع

وعلى مقربـة من النظرة المتعالية

/ / /0/0///0//0/0//0///0//0

متفاعل متفاعلن فاعلــن متفاعلن

)2( يخيب الرجاء

//0/0//0/0

متفعل فعولن 

.17 ص قصائد غجریة،: عبد هللا حمادي -)1(
.11 صالمصدر نفسھ، -)2(



يةالخارج واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :الثاني الفصل

133

تنوعا من التفعيالت التي تنتمي إلى أبحر مختلفة، إذ  وهذه القصيدة تحمل مزيجا

 من بحر الرمل،) فاعالتن(تفعيلة  وامل،من بحر الك) متفاعلن(يجد المتلقي تفعيلة 

 هي تفعيالت ال تخلو من الزحافات ومن بحر البسيط،) فاعلن ومستفعلن(تفعيلتي و

.العللو

": ستر الستور"يقول الشاعر في قصيدة 

يهواه وف بالقلب من يهوىـوحة ــاء وارفـتراءت المنة القسع

)1(  تخفيه ليالهاـور ومـستر الستفذاك بعض شؤون النار إذ هتكت 

تفننه في بناء قصيدته بطريقة ديناميكية متغيرة، فهي  وهذه القصيدة تثبت قدرة الشاعر

إلى نظام الشطر، كما تثبت قدرة الشاعر على التجديد تحولت من نظام السطر 

.واالبتكار واإلبداع

 "لنورا"ه يلعبد اهللا حمادي يلحظ أن كتاب" السكين والبرزخ"إن المتأمل في ديوان 

بتجلياتهما الحداثية يشهدان تباينا ملحوظا من زاوية بنيتهما العروضية " الجمر"و

رباعيات آخر "الوزنية، هذا التباين الوزني جاء حتى على مستوى القصيدة الواحدة ففي 

 أنها تنبني -نالحظ من زاوية بنيتها العروضية بوصفها جزءا من الدال اإليقاعي" الليل

:نة جاءت بهذا الشكلعلى أوزان متباي

22 بنسبة )2× فاعالتن مستفعلن فاعالتن ( رباعية جاءت على وزن الخفيف ،

73.33%.

06 20، بنسبة )8× فعولن ( رباعية جاءت على وزن المتقارب%.

 2(.%6.66، بنسبة )6×متفعلن (رباعيتان اثنان جاءتا على وزن الكامل(

تشكيالت وزنية تهيمن على فضاءات من خالل هذا التباين الوزني نلحظ ثالث 

أحواله النفسية التي ترقى من مقام  ودينامية الشاعر و رباعية، مما يعكس حداثية30

تضاريس  ولكل مقام من مقامات ذلك السفر الصوفي أحوال معينة، وخر،آصوفي إلى 

 حوالوجدانية خاصة، مما ولد جملة من األنماط اإليقاعية الوزنية التي تعبر عن تلك األ

.الرؤىو

.3ص ستر الستور، :عبد هللا حمادي -)1(
)2(-�έυϧϳ�ϲγѧϳϠϏϭ�ϑ γϭϳ���ϝϛΎηѧΗϣϟϭ�ϑ ѧϠΗΧϣϟ��ϥϭѧϳΩ�ϲѧϓ�Υί έѧΑϟϭ�ϥϳϛγѧϟ��Υί έѧΑϟ�ϥϭѧϳΩ�ϲѧϓ�ι ϧѧϟ�ΔρϠѧγ�ϲѧϓ�
.105ص عبد هللا حمادي،السكین للشاعر و
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فهو " رباعيات آخر الليل" الساحقة في أغلبيته و"الخفيف"أما عن تواتر بحر 

عدول طارئ للشاعر عن األنماط اإليقاعية التي كان يصنعها أنداده من الشعراء 

باألخص إيقاع  وهي اإليقاعات الخفيفة القصيرة بوجه خاص، وحديثا، واالمتصوفة قديم

شاعر عن تلك اإليقاعات الراقصة في الخطاب الصوفي لعل استعاضة ال و،"الخبب"

التام بإيقاعه الممزوج، دليل آخر "الخفيف"خاصة وزن  و حد ما،ه إلىبإيقاعات نقيض

 لحداثة "عبد اهللا حمادي"، كما هو دليل على تبني )1(على هدوء النبرة الصوفية لديه

.شعرية إيقاعية

، هذه الثنائية المركزية "الظالم والنور"وهذا االختيار الوزني يجسد حقيقة ثنائية 

: هما وني صافينياثن ؛بحور) 03(التي يتمحور حولها كل النص، إذ نجد أمامنا ثالثة 

هو بحر الخفيف لتجلو الثنائية بوضوح  وبحر غير صاف والكامل، وبحر المتقارب

.العتمة والبحر غير الصافي رمزا للظالم وفيكون البحر الصافي رمزا للنور،

:ومثالنا على هذا المزج قول الشاعر في الرباعية األولى

)2(فوق صرح ممرد من زجـاٍجمنية القــلب أن تجيش وتطفو

/0//0/0/ /0/ /0/ / /0/0/0/ /0/0//0/ /0/0//0/0

فاعالتن  متفعلــن  فاعالتـن       فاعالتـن متفعلــن  فعالتـن

]بحر الخفيف[

):18( الكامل قول الشاعر في الرباعية الثامنة عشر ومثالنا على بحر

)3( أو مـا يجيـش من الهموم بحاليما كنـت إال ما يـدور ببالـي

/0/0/ /0/0/0/ /0///0/0/0/0/ /0/ / /0//0///0/0

متفاعلن علــن  متفـاعلـن امتفمتفاعلــن  متفاعلن  متفاعلن

)1(-�έυϧϳ�ϲγϳϠϏϭ�ϑ γϭϳ��ϝϛΎηΗϣϟ�ϭ��ϥϭѧϳΩ�ϲѧϓ�ϑ ϠΗΧϣϟ�Υί έѧΑϟϭ�ϥϳϛγѧϟ�Υί έѧΑϟ�ϥϭѧϳΩ�ϲѧϓ�ι ϧѧϟ�ΔρϠѧγ�ϲѧϓ�ˬ�
.107ص: عبد هللا حماديالسكین للشاعر و
.41 صالسكین،و  البرزخ:عبد هللا حمادي -)2(
.75 ص، المصدر نفسھ-)3(
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):29(ن يالعشر و في الرباعية التاسعةأما بحر المتقارب فيظهر

)1(وينهب الصمت منك المقالــه أيقــهرك الليل حتى الثمالـه؟

//0///0/0//0/0//0/0//0//0/0//0/0//0/0

فعـولن  فعـولن  فعو فعولن ن ـفعول فعولـن فعولـن فعول

ر بين البحور لم تكن مقتصرة وما نالحظه من خالل هذه النماذج هو أن مزاوجة الشاع

بشكل الفت  و بل استمرت معهفحسب،" الرباعيات" و"قصائد غجرية: "على ديوان 

يا امرأة من " ، ففي قصيدة "السكين والبرزخ: "لالنتباه في القصائد األخيرة من ديوان 

:نلحظ هذا المزج في المقطع األول" ورق التوت

(...)توهمت أنك أني

//0/0//0///0/0

فعول فعولن  فعولن 

يا جسدا محفوفـا

/0///0/0/0/0

مستفعل مفتعلن 

بالظلمات،

/0///00

مفتعلن

علقت عتابي على باب مدينتكم

/0/0///0/0//0/0/ //0///0

فاعل فاعل فا ن ـفعلن فاعل  فاعل 

احترف العشق

/0///0/0/0

فاعل مفتعلن 

.97 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي-)1(
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واللعب اآللهة بالوحشة

/0///0/0///0/0/0/0

مستفعل مفتعلـن  علن تمف

)1(...والغارات المهزومه

/0/0/0/0/0/0/0

  مسمستفعلـن مستفعل 

برز سمة حداثية نلحظها في هذا المقطع، فالشاعر أفالمزج بين التفعيالت هو 

من بحر ) فاعلن ومستفعلن(بين تفعيلة  ومن بحر المتقارب،) فعولن(مزج بين تفعيلة 

التي تهيمن على المقطع الشعري  ومن بحر المنسرح،) مفتعلن(ن تفعيلة بي والبسيط،

.فا أحيانا تفعيلة الرجزظبكامله، ثم ينزاح إلى بحر المتدارك مو

 دارك راجعا لما يتميز به هذان البحران من جديةتالم ووكان اختياره لبحر المتقارب

هدف المنشود للشاعر، هذه السمات تتماشى مع ال وسرعة في اإليقاع، وحماسة وحزمو

عن حقيقة األشياء، في عالم يسوده  وهو الجدية في البحث عن الذات اإلنسانية وأال

.الجهل واالنغالق

 ا صوتأربعين فعول فعولن فعولن، تتشكل من فعولن:تفعيلة بحر المتقاربو 

.يبنى من ثماني وحدات إيقاعية لكل منها تركيب صوتي خماسي واإيقاعي

فاعلن فاعن فاعلن فاعلن فهي األخرى تتشكل مثل تفعيلة : حر المتداركأما تفعيلة ب

يبنى من ثماني وحدات إيقاعية، لكل منها تركيب  ا إيقاعياالمتقارب من أربعين صوت

يشهد اإليقاع مع تنويع التفعيالت داخل المقاطع غنى سيؤدي إلى حدوث  وخماسي

 أغراضها كسر الرتابة التي تنشأ تطورات جوهرية في بنية التشكيالت اإليقاعية أحد

.)2("خلق تنوع إيقاعي غني ومن التكرار المطلق،

.139 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.94 ص،1981، بیروت 2لتجلى، دراسات بنیویة في الشعر، دار العلم للمالیین، ط و جدلیة الخفاء:كمال أبو دیب -)2(
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":يا امرأة من ورق التوت"يقول الشاعر في المقطع األول من قصيدة

(...)توهمت أنك أني -1

//0/0//0///0/0

فعولن فعولـن  فعول   

 يا جسدا محفوفـا-2

/0///0/0/0/0

فعلنفعول فعولن   

 بالظلمــات،-3

/0///00

فعـول عول      

 علقت عتابي على باب مدينتكــم-4

/0/0///0/0//0/0/ //0/ //0

فاعل فعلن فاعلن فاعل  فاعل فا     

 العشقفرت اح-5

/0// /0/0/

 عول فعولن ف   

 واللعب اآللهـة بالوحشـة-6

/0// /0/0////0/0/0

فعولن فعل فعلن   فع ل عو   

)1(... والغارات المهزومه-7

/0/0/0/0/0/0/0

فعلن فا فعلن   فعلن     

المتدارك كغيرهما من األوزان تدخل عليها تغيرات تصيب األوتاد والمتقارب

.العلل وهذه التغيرات هي التي أطلق عليه بالزحافات وأو األسباب،

97 صلسكین،ا و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
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:افـــالزح -

حق ثواني األسباب فقط، سواء كان السبب خفيفا أو ثقيال، فال يدخل تغيير يل"هو 

.)1( "ةال على سادس وال ثالثه وعلى أول الجزء

هي تغيير: العلة

األوتاد أو كليهما وسبابيخص األ.

الضرب ويدخل على العروض.

الزم في غالب األحيان.

دخلت عليها  ووحفتوقد وردت في القصيدة بشكل مكثف، إذ أن معظم تفعيالتها قد ز

.العلل

حذف خامس الجزء ( زحاف القبض  فعول  فعولن  توهمت أنك أني -1

).الساكن

).القبض واجتماع الخرم( علة الثرم  فعل  فعولن  يا جسدا محفوفا -2

. علة الثرم فعل  بالظلمات فعولن-3

إسكان  وحذف ساكن السبب من آخر التفعيلة( علة القصر  فعوُل فعولن 

).متحرك

حذف أول ( علة التشعيث  فعلن فاعلن  مدينتكم  علقت عتابي على باب -4

).الوتد المجموع

).حذف ثاني الجزء الساكن( زحاف الخبن  ِفعلن فاعلن 

. زحاف القبضفاعُل  فاعلن 

. علة الثرم فعُل  احترق العشق -5

هو  وحذف آخر الوتد المجموع ( فعُل  فعولن اللعب اآلهلة بالوحشة  و-6

).هو زحاف الخبن وحذف خامس الجزء الساكن وعلة التشعيب

. علة الثلم حذف الفاء من الجزء فعولن فعلن فعولن 

. التشغيث علة فعلن  فاعلن الغازات المهزومة  و-7

)حذف الوتد المجموع من آخر الجزء( علة الحذف  فا فاعلن

.19صموسیقى الشعر،  و محاضرات في العروض:عبد الرحمن تیبرماسین -)1(
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لقد الحظنا في كل خطوة من هذا التحليل اإليقاعي الوزني أن الشاعر عبد اهللا 

مغاير للمألوف، حيث نجده يزاوج  وحمادي يحاول أن يظهر في كل مرة بشكل متميز

ظاهرة حداثية يألفها الشعراء قديما، كما  هذه و الكثير من األحيان بين بحور مختلفة،في

.ذلك حسب ما يخدم حالته النفسية الشاعرية وعلل وألحق هذه البحور بزحافات

بحر  و)متفاعلن(المزج بين تفعيلة بحر الكامل " الشوفار"قد شهدت قصيدة  وهذا

...)مفاعلتن مفاعلتن(الوافر 

: لشاعر في المقطع الثاني من القصيدةيقول ا

تعتّـق في هــواه ســر

/0/0//0///0//0/0

متفاعــلن   متفاعلـن

لغـب الطيـور الصاديـات

/ / /0//0/0/0/ /0/0

متفاعلــن   متفاعلـن

خجُل الخيـول المدبــراِت

/ / /0/ /0/0/0//0/0

متفاعلــن  متفاعلـن
.
.
.

دمـي وما ندمي بمقطـعن

/ //0//0///0//0//

متفاعلــن  متفاعـل مت

)1(النظيـر

/0//0/

فاعلـن

.169 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(



يةالخارج واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :الثاني الفصل

140

هذا  والعلل، وما نالحظه في هذا المقطع أن أغلب التفعيالت دخل عليها الزحاف

 ما ساعد على نقل الحالة التي تنتاب الشاعر عن طريق اختزال األداء الصوتي

.اتالتخفيف من بعض الحركو

: من القصيدة نفسهاأما تفعيلة بحر الوافر فنجدها في المقطع األول

يحاصرنـي تاريـخ عينيهـا

/ /0/ / /0/0/0/ /0/0/0

مفاعلتــن  متفاعلـن  متفـا

يلقي بي على شفة الهزيمـه

/0/0/0//0///0// /0

لنـمتفاع عل  متفاعلن 

يتجـدد الـسفر المؤبد للحنيـن

///0//0///0//0///0//0

متفاعلن متفاعلن  متفاعلـن 

عبد اهللا "وهذا المزج بين التفعيالت يعد ظاهرة حداثية تميزت بها بعض قصائد 

."حمادي

، فإننا نالحظ أنها "عبد اهللا حمادي"أما إذا تأملنا بعض القصائد الحداثية للشاعر 

:احدو على بحر أيضااستقامت  واستقامت على النظام الحر،

.من بدايتها إلى نهايتها) 4×مستفعلن (قصيدة مدينتي مثال امتطت صهوة بحر الرجز ف

ال أنه إ، "مار الشعراءح ":ـكان يلقب في القديم ب وفبحر الرجز متداول منذ القديم،

سمي أيضا  و،"محمد ناصر" المعاصر، كما يرى راحتل المرتبة األولى في الشعر الح

يمكن اعتبار هذا البحر أسلوبا حداثيا  ون البستانيمن طرف سليما" عالم الشعر":ـب

.التجديد و، فقد جاء هذا البحر في إطار ثورة التغيير)1(على األسلوب التقليدي

يدل على رغبته الجامعة في التأثير ) الرجز(ولعل اختيار الشاعر لهذا البحر 

ا في التركيز على بيانه وهنقل صور الداللة بين صفوف مقاطع وعلى النفوس،

عبد  للشاعر "السكین والبرزخ" قراءة سیمیائیة لقصیدة مدینتي، في سلطة النص في دیوان :ھند سعدوني :ینظر -)1(
.196هللا حمادي، ص
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يمنح الشاعر حرية الحركة، فإن شاء أسرع "زيادة على ذلك فإن هذا الوزن  واألسماع،

.)1("إال أبط تبعا للحالة التي يجري وراء تموينها والقياد الصوتي،

ولعنا نذهب مذهب األستاذ عبد الحميد جيدة الذي أكد على أن تفعيلة الرجز 

و حقيقة األمر أن تفعيلة الرجز : "قولهلعبت دورا مهما في بنية القصيدة المعاصرة ب

.)2("لعبت دورا هاما في بنية القصيدة العربية الحرة المعاصرة) مستفعلن(

 ألن تفعيلة الرجز تسهل على الشاعر الكتابة: "ويواصل توضيح هذا الكالم بقوله

ة التي تأتي بصور) مستفعلن(تعطيه الحرية الزائدة في التنقل بسبب جوازات التفعيلة و

أن ثورة التجربة الوزنية  و،(...) فعولن - مستعلن- متفعلن-مستعل: مختلفة

.)3()مستفعلن(العروضية في حركة الشعر الحر تدين بالكثير لتفعيلة الرجز 

":مدينتي"يقول الشاعر في المقطع األول من قصيدة 

مدينتي لو تجهلون في المتـون... مدينتي

//0//0//0//0/0/0//0//0//0/0

متفعلن  متفعلن    مستفعلـن متفعلن  مس

همقبـر

/0/ /0

تفعلـن

 أحالمهـا أوسمــةٌ

/0/0//0/0/ / /0

مستفعلـن مستفعلـن

)4(وسلع مهربــة

////0//0//0

متعلُن متفعلن

.228 وموسیقى الشعر العربي، ص ھندسة المقاطع الصوتیة:عبد الجلیلعبد القادر  -)1(
.79ص االتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، :عبد الحمید جیدة -)2(
.80 صالمرجع نفسھ، -)3(
.102 ،101 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)4(
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وفرقٌ مدربـة

////0//0//0

مفعلن  متفعل

وبدع مجربـة

////0//0//0

متعلن متفعلـن

وسنن مؤكدة

////0//0//0

متعلن متفعلـن

مدينتـي مسكونـه

//0//0/0/0//0

متفعلـن مستفعـلن

بآفــة النسيــان

/ /0/ /0/0/00

متفعلـن مستفـ

مدينتـي مورطـة

//0//0//0//0

متفعلـن متفعلن

1( في حرب ال يجوز(

/0/0//0/ /0

مستفعلـن

كما أسلفنا الذكر أن هذا البحر و )مستفعلن(تفعيلته  وهذا المقطع من بحر الرجز

التصرف في المادة اللغوية  والعلل ويتيح للشاعر أكبر عدد ممكن من الزحافات

المستخدمة في ثنايا النص، فالزحافات تلوين لالطراد الكمي المنتظم للبحر، لما تحدثه 

 )(...مصطلح يستعيره حازم من علم الموسيقى أساسا"التغيير  ومن تغيير في رتابته،

.102 ،101 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
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ال يقنع بما قيل من أن الخليل  والعلة في الوزن، وعلى هذا األساس يتقبل مبدأ الزحافو

 في الجارية يشتهي القليل غاللث وأن الزحاف مثل الحول وكان يستحسن الزحاف إذا قلَّ،

التي تلحق األوزان  يوضح التغييرات أنإنما يحاول حازم  وسمج، ومنه، فإذا كثر هجن

.)1("أن يحدد قيمة هذه التغييرات على أساس نقدي والزيادة تفصيال، وفي حالتي النقص

التجديد وفحازم القرطاجني طور مفهوم الزحاف إذ أعطاه ميزة إحداث التنوع

كسر رتابة الوزن؛ ألن النفس جديرة أن تسأم التمادي على الشيء البسيط وفي اإليقاع

.ال تنوع فيه

القصيدة جاءت صحيحة سالمة من والالفت للنظر أن بعض تفعيالت هذه 

هو حذف الثاني  وبنخبعضها جاءت مزاحفة، حيث دخل عليها زحاف ال والزحافات

:الساكن من التفعيلة مثال

زحاف الخبن   متفعلن ) تحولت(مستفعلن 

/0/0//0//0//0

يظهر في  والطي،+ هو خبن  ويضا زحاف الخبلودخل عليها أ

زحاف الخبل   متعلن ) تحولت(مستفعلن 

/0/0//0////0

) ز(العصب + خر التفعيلة آهو إسقاط سبب خفيف من  و)ع(وأيضا زحاف القطف 

.إسكان خامس الجزء

) ع(القطف   مستفع ) تحولت(مستفعلن 

/0/0//0/0/00

:وأيضا تحولت

) ع) (القطف) + (ز(هو الخبن  و فعول ) تحولت(مستفعلن 

/0/0//0//00

 خروجا على الوحدة األساسية لإليقاع ونالحظ من خالل هذه األمثلة تمرا إيقاعيا

: ـيتمثل في الصور المتعددة التي نراها في مواطن من العروض المعهودة لو

 النشر و شكل القصیدة في النقد العربي في القرن الثامن الھجري، دار المناھل للطباعة:جودت فخر الدین :ینظر -)1(
.178 ص،1995، 2التوزیع، بیروت، لبنان، ط والنشر والتوزیع، ودار العربي للطباعةو
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:، ومواطن من العروض الغير معهودة لـ )متِعلن(و) متفْعلُن(وهي ) فعلنتمس(

/0/0//0//0//0////0

)00//فعول (صورة أخرى نادرة هي  و)0/00/مستفع (هي ) 0//0/0/مستفعلن (

.)1(هي صورة أجازها بعض الدارسين في الشعر الحديثو

هو بحر مزدوج  و، فقد جاءت على وزن البسيط،"ستر الستور"أما قصيدة 

 عا،هو أكثر األوزان شيو وقد حظي باهتمام بالغ من طرف الشعراء، والتفعيلة،

 السباعية مقدمة على الخماسية وأربعة خماسية والبسيط ثمانية أجزاء، أربعة سباعيةو

.)4×  فاعلن-مستفعلن(هي و

:وللتمثيل على هذا قول الشاعر

تفجر المـارد النـاري

//0//0/0//0/0/0/

متفعلن فاعلن مستفعـ

مـن ذمـة

/0/ / /0

مستعــلن

وأدرك الرعشة القصوى

//0/ /0/0/ /0/0/0

مستفـ  فاعلـن  متفعلـن

)2(فـأفنَــاه

//0/0/0

 فاعل علن

:علل مكثفة ورد بعضها ووقد وردت في القصيدة زحافات

.زحاف الخبن=  متفعلن ) تحولت(مستفعلن 

.علة القطع=  فاعل ) تحولت(فاعلن 

خاصة و"عبد اهللا حمادي"ثية التي تجلت في شعر من الظواهر الحدا و

، "يا امرأة من ورق التوت" ،"السكين وخزالبر"، "مدينتي"(في قصائده الحداثية 

.100 ص،1999، التوزیع، األردن و فضاءات الشعریة، المركز القومي للنشر:سامح الرواشدة :ینظر -)1(
.1 ص،قصیدة ستر الستور :عبد هللا حمادي -)2(
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ظاهرة التغيير في عدد ...) "جوهر الماء"، "ستر الستور"، "ال سيدة اإلفك" ،"الشوفار"

.التفعيالت في القصيدة الواحدة

ي يتراوح بين الحالة القصوى التي تضم أربع تفعيالت فالتفاوت في عدد التفعيالت الذ

.بين الحالة األدنى المتمثلة في تفعيلة واحدة وأو خمسة

وهذا التفاوت في عدد التفعيالت قد نجده في المقطع العشري الواحد أو في القصيدة 

.الذي يقول في مقطعها الرابع عشر) مدينتي: (هذا ما شهدته قصيدة وككل،

...مدينتي

//0//0

 متفعلن

 الخبز والبنـونةمثابر

//0//0/0/0//0//0

متفعلن مستفعلن فعو

)1(شعـارها الجهاد

//0//0//0/

متفعلـن فعول

:ويقول في مقطعها األول

مدينتي لو تجهلون في المتون... مدينتي

//0//0//0//0/0/0//0//0//0/0

متفعلن متفعلن مستفعلن متفعلن

مقبرة

/0//0

لمتفع

)2( أحالمهـا أوسمـةٌ

/0/0//0/0///0

مستفعلن مفتعلن

قصيدة  و"يا امرأة من ورق التوت: هذا التفاوت في عدد التفعيالت شهدته أيضا قصيدة

".قصيدة الشوفار"، و"؟!ال يا سيدة اإلفك"

.112 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.101 صالمصدر نفسھ، -)2(
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:"يا امرأة من ورق التوت"يقول الشاعر في المقطع السادس من قصيدة 

على شفة يسكنها المطر

//0///0/0///0///0

 فعلن  مفتعلن متفعلـن 

)1( الدافــئ

/0/0//0

مستفعلن

: يقول"ال يا سيدة اإلفك"وفي المقطع الثامن من قصيدة 

أسألك الرعشة والرجفة

/0///0/0///0/0//0

مفتعلن مفتعل  مفتعلـن 

من بـاب الغفران

/0/0/0/0/0/0

مستفعل مستفعلن 

)2(أسـألك 

/0///0

تعلنمس

:يقول فيهف "الشوفار"أما المقطع الخامس من قصيدة 

وحدي وقارعـة الزمـان المشرأب

/0/0//0///0//0/0/0/ /0/0

متـ متفاعلـن  متفاعلـن متفاعلن 

والنخيْل

/0//00

متفعل

.142 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
163 صالمصدر نفسھ، -)2(
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)1(أرتد أشـحذُ لقمةٌ مهموسةً بالمستحيـل 

/0/0//0///0/ /0/0/0//0/0/0//0

متفاعلن  متفاعلن   علن متفا متفاعلن 

ذا يتغير عدد التفعيالت وفقا للحالة الشعورية التي ينقلها الشاعر، فإيجازها كه

 نوع االنفعال، فالعدد القليل للتفعيالت يعطي زمنا مكثفا ومتسق مع حالة الشخصية

 في الحظناههذا ما  والتوضيح وحركة سريعة، أما العدد األكبر فيحمل داللة السردو

.ر الشعرية السابقةاألسط

يحتفظ فيها  وثبات القصيدة العمودية، ولقد استطاع عبد اهللا حمادي أن يهدم هيكل

كثر في تعامله مع تلك التفعيلة أالحداثة تظهر  والجدة، وتحة التجديد،هذا فا وبالتفعيلة

.في حرية، بنسب متفاوتة من سطر شعري إلى آخر

زاوج  ونمط اإليقاعي القديم هو أنه جمعوأهم ظاهرة أسلوبية كسر بها الشاعر ال

.التجديد وفي هذا التنوع جمع بين التقليد و)العمودي(الشعر  و)التفعيلة(بين شعر 

:بالتحديد في المقطع الرابع عشر يقول ويا امرأة من ورق التوت: ففي قصيدة

كان العسر و...كنت اليسر

ي بجسورنيأسر

...المأجور ويركبها الفاسق

 شفاه امرأةوتقرب بين

!!من صخر

تنام في شرفات

يزني في محراب عفتها

غراب و..حمام(...)

)2(حد ينفض عن هذا اإلثمأال 

غوايته

فحبال مدينتنا

نزوته ويحكمها العهر

.171 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.153 ،152 ص، المصدر نفسھ-)2(
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فكيف أقاوم فعل العشق

وطلعته؟؟

.خمرته وأنا المخمور(...) 

كنت قديما يسكنني

هــوايتغشيء من فضل         

يـ يسكننفالليل لليلى

يــيرهقن ولحنا يرتاب          

ويمد الجسر فيعبرني

 الطرف فيسلبنيضوأغ          

عاشقه وفأنا المعشوق

هــقاتل وولـوأنا المقت          

هـويكون الحب بدايت

هـون القصف نهايتـويك         

فيعود السكر لسكرته

هــود البدر لطلعتـويع         

هـلعتط والبدر وفأنا

هـنعلن شهوت واقــنشت         

موجتهنركب  وننساق

هـنعزف نوبت والــننه         

يا امرأة من عصر التوت

)1(...لعنته ورسما أشهى الج         

شعر التفعيلة، أمـا األبيـات التـسعة        ) األربع عشر (اعتمد الشاعر في مقاطعه     

ظاهرة  و على الشكل الهندسي العمودي،   فقد اعتمد فيها    ) 14(األخيرة من المقطع نفسه     

كثيـرا مـا     و الجمع هذه تؤكد على أن الشاعر لم يتخلص من القصيدة العمودية تماما،           

.تتكرر هذه الظاهرة عند شعراء الحداثة كأدونيس مثال

.155 ،154، 153 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي-)1(
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 جاءت معظمها على النظام الحـر       "عبد اهللا حمادي  "إن القصائد الحداثية للشاعر     

من ثم   و تأتي نقيضا للسلطة، للطقس،   "عر على حداثة إيقاعية     أو التفعيلة، فقد عمل الشا    

كان إصرارها على تحطيم البنية اإليقاعية التقليدية قويا لتؤسس إيقاعا جديـدا يجـسد              

هي محاولة   و (...)إيقاع الحضارة الجديدة، المتقلبة حتى األعماق المضطربة بال حدود          

.)1("ي تفردها الذاتي الشاملالهثة وراء صياغة أبعاد اإليقاع وفق التجربة ف

قد ركز فيه على األصل ال ليجتثه، بل ليحـدث           و البد منه، "التغيير   و إن التجديد 

كبنية إيقاعيـة   " التفعيلة":ـعليه ابتكارا يتماشى مع اإلبداع لقد احتفظ الشاعر الحداثي ب         

ـ          و تفتح آفاق حرية المبدع في تكرارها،      م إن يتسنى له المرور في اللغة دون حـدود، ث

هـذا   و تعوضه بطرق أخـرى،    و القصيدة الحداثية تستغني عن الوزن كعنصر أساسي،      

.)2("ليس معناه رفض الوزن، إنما هو عدم اقتصار الجماليات عليه فقط

إذن هذه المزاوجة النظامية اإليقاعية تعتبر ظاهرة حداثية فنية تكشف لنـا عـن      

تفاء ال يمنعه من السفر في مملكة ثانية         بمملكة التراث، اح   "عبد اهللا حمادي  "مدى احتفاء   

.هي مملكة الحداثة بجسورها المتباينة

مارسه  و  نظر من خالل قصائده الحداثية إلى علم العروض        "عبد اهللا حمادي  "ـف

 أدونيس أن مسألة الـوزن       كما رأى  رىيابتكارته التي اجتهد فيها؛ ألنه       و وفق قناعاته 

مسألة ترتبط بجانب محدود من اإلبـداع        و لسانيةال  مسألة كالمية    و تاريخية"ة   مسأل هي

بإمكان اللسان العربي أن يتجسد شعرا فـي        (...) الشعري ال بشموليته أو به كرؤيا كلية      

هذا مما يوسع في الممارسة حدود       و القافية أو إلى جانبها    و بنية كالمية غير بنية الوزن    

.)3("الشعريةحدود  وحدود الحساسية الشعرية، والشعر في اللسان العربي

الظاهرة  و فقصائد عبد اهللا حمادي الحداثية لم تحترم قواعد العروض مئة بالمئة،          

 الحداثية هي اإلبقاء على نظام التفعيلة بالطريقة الموروثة في القصيدة القديمة           و الجديدة

ستر "هذا ما الحظناه في قصيدة       و لكن دون االحتفاظ بالشكل الهندسي المتعارف عليه      و

في المباحث السابقة، إذ الشاعر تحرر فيها من الشكل الهندسي الذي تعـودت             " الستور

فلو "البسيط"هو بحر    و عليه العين منذ قرون، مع أنه احتفظ بالبحر من البداية إلى النهاية           

.209ص الغموض في الشعر الحدیث، :إبراھیم الرماني -)1(
.275 صالداللة، و البنیة: أدونیس شعر:روایة یحیاوي -)2(
.15 ص،1985، بیروت، 1 سیاسة الشعر، دار اآلداب، ط: أدونیس-)3(
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اعتمد الشاعر في هذه القصيدة على خصائصها التناظرية الستطاع أن يقـدم قـصيدة              

 لم يهجر القـصيدة     "عبد اهللا حمادي  "دليل على أن    هذا   و عمودية بطول النفس الشعرية،   

هذا مـا    و بالخروج عن المألوف،   و التجديد و ز بل عن قناعة باالبتكار    العمودية عن عج  

".ستر الستور"الشطر  وظهر في قصيدة السطر

ن مع كافة األبحر الشعرية     تجاوبا شديدي  و مما سبق نلحظ أن الشاعر أبدى تفاعال      

 لزخم العاطفي الوجداني المنبثق،   ا، فجاءت مسايرة لذلك     داثيفها في شعره الح   التي وظ 

 داللة معينة تـرتبط بطـول البحـر    وهو أمر جعل كل بحر منها يكتسب ميزة خاصة  و

دل على حالة نفسية مضطربة     ) المتقارب و كالبسيط(قصره، فاختياره للبحور الطويلة     و

 لتنفـيس عـن همومـه    يمنحه فرصة ا،كان الشاعر فيها بحاجة إلى وزن طويل المدى      

  حمادي إلى األبحر التي تتوسط طـوال       "عبد اهللا " أيضا ميل    واضحامعاناته، فيما يبدو    و

 ذلك أن اإليقـاع     ،التي مكنته من تفجير شحناته العاطفية      و )الخفيف و كالكامل(قصرا  و

 يظاهر على تجـسيد     ىأخرمن وجهة    و القصر من وجهة واحدة    و الذي يقع بين الطول   

 الـوافر ( نفس الناص، كما استخدم الـشاعر األوزان القـصيرة مثـل             فيالهم الكامن   

لعلها حالة نفـسية     و هي ما يتناسب مع رغبته في التعبير السريع ال البطيء          و )الرملو

.عدم االستسالم والرفض والنهوض وجسدت رغبة الشاعر في التغيير
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:ويـام التقفـافية أو النظــ الق-2

أطلبـوا  : "سيقية للقافية، فأوصى بعضهم بنيه قائال       لقد أدرك العرب القيمة المو    

 أجيدوا القوافي فإنها حوافر الـشعر، أي عليهـا جريانـه           و الرماح فإنها قرون الخيل،   

.)1("نهاياته وحسنت مواقفه وهي مواقفه، فإن صحت استقامت جريته وأطراده،و

 على قيمتهـا     عن تعريف لخليل للقافية، بيد أنهم ركزوا       وأما المحدثون فلم يبتعد   

عدة أصوات تتكـرر فـي أواخـر األسـطر         : "الموسيقية فإبراهيم أنيس يعرفها بأنها    

 هاما من الموسيقى الشعرية، فهـي       اتكرارها هذا يكون جزء    و أو األبيات من القصيدة،   

يستمتع بهذا التردد الذي يطرق اآلذان       و بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها     

بعد عدد معين مـن مقـاطع ذات نظـام خـاص يـسمى               و منتظمة،في فترات زمنية    

لبنـة   و نغمتها األخيرة، فهي المقطع األخيـر      و هي تحفظ للقصيدة وحدتها    و ،)2("بالوزن

. تصويرا لتعامل الشاعر مع اللغةأصدقها ول حساسيةزالختام، مما يجعلها أكثر المنا

 حيث يقول محمـد     بي،ومنهم من جعل التوفيق في القافية ميزة وحدا للشعر العر         

أن نجـد    و  أبرز مميزة للشعر في كالم العرب،      نعتبر عملية القطع  " :الهادي الطرابلسي 

يوفـق فـي     و الشعر العربي الحق بأنه الكالم الذي يلتزم فيه الشاعر بضرورة القطـع           

.)3("احترامها

 فهي علـى مـذهب      ،مختلفة عند القدماء   و قد شهدت القافية تعاريف عديدة     و هذا

من آخر حرف ساكن في البيت إلى أول ساكن يليـه مـع             "ل بن أحمد الفراهيدي     الخلي

.)4("الحركة التي قبل الساكن األول

جعلها النقاد العرب القدامى ركنا      و ،)5("خر كلمة في البيت   آ: "ويرى األخفش أنها  

¡)6("مقفى يدل على معنـى     و قول موزون "من أركان الشعر األساسية حيث عرفوه بأنه        

 خصوها بعلم سموه علم القوافي،     و شريكته، و ا أيضا على أن القافية قسيمة الوزن      اتفقوو

)1(-�ΩΎѧѧϳϋ�ϱέϛѧѧη�ΩѧѧϣΣϣ��ѧѧϟ�ϰϘϳѧѧγϭϣ��ˬϲѧѧΑέόϟ�έόη�ΔѧѧϳϣϠϋ�ΔѧѧγέΩ�ωϭέηѧѧϣ�ρ�ˬΓέϫΎѧѧϘϟ�ˬΔѧѧϓέόϣϟ�έΩ�ˬ2 ،1978، 
.113ص

.246، ص موسیقى لشعر: إبراھیم أنیس -)2(
.518ص خصائص األسلوب في الشوقیات، :محمد الھادي الطرابلسي -)3(
.195 ص،1990، 1، دار صادر، بیروت، ط15 لسان العرب، ج:ابن منظور -)4(
.195 صالمرجع نفسھ، -)5(
.64 ص،1980، 1 نقد الشعر، تحقیق عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلیة األزھریة، مصر، ط:قدامة بن جعفر -)6(
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ال يسمى شعرا حتى يكون لـه        و شريكة الوزن في االختصاص بالشعر    : "عدوا القافية و

.)1("قافية ووزن

 تجسد جانبا من الجوانب اإليقاعية،     و انطالقا من هذه التعاريف تتحدد قيمة القافية      

يوثق وحدة الـنغم     و ترنم يقوي األثر الموسيقي،    و رارها من تطريب  ذلك بما يحدثه تك   و

 األمر الـذي    افر جملة من األصوات تتكرر في أواخر األبيات من القصيدة         ظبواسطة ت 

 في ثنايا هذه األصوات تكسب النص الشعري        يعمل على استشاره طاقة جمالية مختزنة     

 قيمـة صـوتية   "يؤكد أن للقافية    هو أمر    و ،هقدرات و أبعادا جمالية تشي ببراعة الشاعر    

 فدور القافية إذن ال ينتهـي بمجـرد         ،)2("حسن اختيارها  و داللية تستشف من تكرارها   و

  ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الشاعر     انتهاء األثر اإليقاعي بل تحمل في طياتها قيمة داللية        

.بالمعنى الذي يريد ترجمتهو

جديدة كونها عنصرا في بناء النص      القافية في الشعر الحداثي إذن أخذت وظيفة        

لم تعد موحدة كمـا     و الشعري، فهي التي تبين نهاية السطر الشعري في بعض القصائد،         

إن توحدت في بعض األسطر الشعرية، فهي ليـست خاضـعة            و العمودية، في القصيدة 

.لصورة قبلية أو لمعيار منسق

رغبتها لم تعد    و ذات المبدعة، ارتبطت بال  و أول ما تخلصت منه القافية الجديدة التكرار،      

االكتمـال، بـل نهـج الـشعراء         و ترتبط بالقواعد الواردة في علم مفصل ينشد الثبوت       

.ن القافية المتغيرةوالحداثي

 في نظامه التقفوي بمرحلتين ففـي المرحلـة األولـى           "عبد اهللا حمادي  "لقد مر   

: شعرية إلى غايـة قـصيدة     ذلك من بداياته ال    و نالحظ ابتعاده الكلي عن القافية المتغيرة     

ظـا  فففي هذه القـصيدة بقـي محت       ".السكين و البرزخ" من ديوان    "رباعيات آخر الليل  "

.برواسب القافية التقليدية

:"رباعيات آخر الليل" الشاعر في الرباعية األولى من قصيدةليقو

.05 صمحمد زغلول سالم، دار المعارف، مصر، د ت، و عیار الشعر، تحقیق طھ الحاجري:ابن طباطبا العلوي -)1(
)2(-�ϲΑϛέϛϟ�ΩϣΣϣ�ѧϓ�ϲѧΑ�ϥϭѧϳΩ�ϲϓ�ϱέόηϟ�ΏΎρΧϟ�ι Ύλ Χ��Δѧϣϭϫ�έΩ�ˬΔѧϳΑϳϛέΗ�ΔϳΗϭѧλ �ΔѧγέΩ�ˬϲϧΩѧϣϬϟ�α έ

.63 ص،2003، 1التوزیع، الجزائر، ط والنشر وللطباعة
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ــو  ــيش وتطف ــب أن تج ــة القل ــاج مني ــن زج ــرد م ــرح مم ــوق ص ف

ــ  ــيم غرام ــصحو أن يه ــة ال ــذرع يغاي ــور(ي ــسراج) الط ــسكا ب مم

شــاطئ الزحــف الختــراق الــدياجي غـادر  فاسرج اآلتـي يـاغريرا    (...) 

ــب   ــل مري ــج لي ــق ووه ــو عت )1((...)مورق الشوق من هدير التناجي    ه

:ويقول في الرباعية األخيرة من القصيدة نفسها

ــاتي  والبقيـة تـأتي   ... موعد العفـو   ــو أردت نج ــل ل ــأطلق الحب ف

والـــصدى العـــاتي ال محالـــة آتخضرار التمني إشوة العشق في    ن

ال يـــرى الكبـــت لعنـــة لعـــراةنظرة الحـب منّـة مـن غفـور        

ــذل ذال )2(رحمـــٍة لعـــصاة بويهيـــب هــو يجــزي مناســك ال

ارتبط عبد اهللا حمادي في كامل القصيدة بقافية موحدة، ألنه اعتمد علـى بحـر               

.ديةالخفيف في كتابة القصيدة العمو

-0/0/ نــاجي-/0/0/ يــاجي -0/0/ راج –0/0/جــاج : (ومثالنــا علــى القافيــة

...)0/0/ صاِة -0/0/ راٍة -0/0/ آت-0/0/جاتي

.وتستمر األبيات كاملة بالقافية نفسها كما الشأن في القصيدة التقليدية

اخل أما المرحلة الثانية فقد بدأت تتجاوز التقليد بالمرور إلى التنوع في القوافي د            

 التي شهدت تنوعا في القوافي مـن سـطر          "مدينتي "القصيدة الواحدة ابتداء من قصيدة    

هذه ظاهرة أسلوبية طبعـت القـصيدة الحداثيـة          و من مقطع آلخر،   و شعري إلى آخر  

."عبد اهللا حمادي"للشاعر 

تتبدل، كلما كان ذلك مالئما      و التي يمكن أن تتغير   : "لقد تحرر الشاعر من القافية    

ترتبط القافية السابقة أو الالحقة في حالـة انـسجام أو تـآلف دون               و الشعورية،للحالة  

.)3("اشتراك ملزم بحرف الروي

.41 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.99 ص،المصدر نفسھ -)2(
.180ص في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، :رمضان الصباغ -)3(
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بديل عن تساوي األسطر الـذي يحـدث نبـرة          : والقافية بالنسبة لنازك المالئكة   

بما أن الشعر المعاصر قد تخلـى عـن نظـام الـشطرين             و موسيقية في أذن السامع،   

هناك فئـة مـن الـشعراء        و ن درجة اإليقاع تبدو أقل وضوحا،     إفي البيت الشعري، ف   

إيمانا منهم أن القيم الموسيقية تنبع من       : "الحداثيين تدعو إلى ضرورة التحرر من القافية      

.)1("داخل القصيدة نتيجة إليقاع التجربة الشعرية ذاتها

ورية في  هكذا صارت القافية في استخدامها الحداثي تنتهي عند انتهاء الدفقة الشع          

أصبح للشاعر الحـداثي   و ،)2("السطر الشعري، معبرة عن سكون النفس في ذلك المكان        

.تنويع نظام القافية مع إمكانة االستغناء الكلي عنها وحرية االختيار

 كونا من التناسـق   "في القصيدة الواحدة     لقد اعتبرت القوافي في الشعر الحداثي     

ال مجال لقراءتها إال ضمن الممارسة      : "لك فإنه لذ .)3("االنسجام النغمي بين الصوامت   و

تفعل فـي بنـاء اخـتالف       النصية بما هي ممارسة متعددة لها صلة بذات كاتبة معينة           

التموجات الموسيقية   و  فالقافية في الشعر الحداثي تأتي وفقا لتنوع الدفقات        )4("الشعريات

 من المعايير الخارجة عن     لم تعد أيضا   و حالته الشعورية،  و التي تموج بها نفسية الشاعر    

ظهـر وظيفتهـا   تال  و الصور، و نطاق النص الشعري، بل أصبحت كغيرها من اآلليات       

تآلفا دون   و الحقتها ارتباطا وانسجاما   و الخاصة إال بعالقتها مع غيرها، فترتبط بسابقتها      

النهاية التـي تنتهـي عنـدها الدفقـة         "بذلك صارت القافية     و اشتراك ملزم في الروي،   

هي النهاية الوحيدة التي تعبر عن مكـون         و ،)5("يقية الجزئية في السطر الشعري    الموس

.النفس في ذاك المكان

 ابتداء "عبد اهللا حمادي"وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة على القصائد الحداثية للشاعر     

قافية موحدة، بل لجأ إلى مـا       بكما أشرنا سابقا فإننا نجده لم يلتزم        ) مدينتي(من قصيدة   

".القالب المقطعي:"ـبى يسم

)1(-�Ωѧѧϳϋ�˯ΎѧѧΟέ�˯έѧѧϗ�ˬέόηѧѧϟ�Δѧѧϐϟ�ρ�ˬΓέϫΎѧѧϘϟ�ˬΔϳέΩϧϛѧѧγϹ�ϑ έΎѧѧόϣϟ�Γ́ηѧѧϧϣ�ˬΙ ϳΩѧѧΣϟ�ϲѧѧΑέόϟ�έόηѧѧϟ�ϲѧѧϓ�Γ2 ،1985، 
.133ص

.180 ص في نقد الشعر العربي المعاصر،:رمضان الصباغ :ینظر -)2(
)3(-�ϥΎѧѧϣΣέϟ�ΩѧѧΑϋ�ΡϭΩѧѧϣϣ�έόϣϟ�έΩ�ˬέόηѧѧϟ�Δѧѧϐϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϋΎϘϳϹ�ΕέΛ̈́ѧѧϣϟ�Ω�ˬέλ ѧѧϣ�ˬΔϳέΩϧϛѧѧγϹ�ˬΔѧѧϳόϣΎΟϟ�Δѧѧϓ�ˬρ�

.118 ص،1984
.143 ص،3، ج)الشعر المعاصر( ھإبداالت و بنیاتھ، الشعر العربي الحدیث:حمد بنیسم -)4(
.11 صإلیقاعیة في لغة الشعر،ا المؤثرات :ممدوح عبد الرحمن -)5(
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 ظـاهرة   "عبد اهللا حمادي  "ومن الظواهر األسلوبية أيضا التي ميزت القافية عند         

ذلـك   و ،هذا التجانس يؤدي إلى التقارب الداللي      و التجانس الصوتي بين قافيتين أو أكثر     

التقارب  و ألن قوافي القصيدة الحداثية عند الشاعر مؤسسة على مبدأ المجانسة الصوتية          

.الليالد

:"مدينتي"ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع األول من قصيدة 

مدينتي لو تجهلون في المتون... مدينتي

...مقبرة

أحالمها أوسمةٌ

...وسلع مهربة

مدربةْ وفرق

مجربةُ وبدع

)1((...)مؤكدة وسنن

مقبرة، مهربة، مـدبرة،    (ما نالحظه في هذا المقطع ذلك التجانس الصوتي بين          

 ، الذي يحقق نوعا من التقارب الداللي المتمثل في الحالة المأسـاوية           ...)مجربة، مؤكدة 

هي الجزائر، جزائـر المتناقـضات، جزائـر         و الحزينة التي آلت إليها مدينة الشاعر     و

.جزائر الحاضر والماضي،

وال شك أن هذا المقطع الشعري يشكل توازنا واضحا مع باقي مقاطع القـصيدة              

.الضياع والحزن والداللية، داللة األلم،من الناحية 

.101 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
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:يــواع القوافـــ أن-3

لعل أبرز ما يميز القافية في القصائد الحداثية للشاعر عبد اهللا حمادي هو تنوعها            

داخل القصيدة الواحدة رغم أنه احتفظ برواسب القافية التقليدية في قصائده األولى كمـا              

.ذكرنا سابقا

اع القوافي التي شكلت ظاهرة أسلوبية في بعـض قـصائده           يلي نورد بعض أنو    وفيما

:الحداثية

: باعتبار الحروفالقافية -3-1

)1(: القوافي المردوفة-3-1-1

 بشكل واضـح،  " عبد اهللا حمادي  "ـلوردت القافية المردوفة في القصائد الحداثية       

.)2("حرف مد بسبق حرف الروي"الردف و

: أشكالواتخذ هذا النوع عند الشاعر ثالثة

. القافية التي تلتزم ردف األلف-أ

. القافية التي تلتزم ردف الياء-ب

يعاقب بين  " ألن الشاعر يجوز له أن       ،)األلف و الياء(القافية التي تزاوج بين ردفين       -ج

.)3("الياء إذا كانتا ردفين في تقفية واحدة والواو

هي القافيـة المردوفـة      الحداثية   هإال أن أكثر ما يعد ظاهرة أسلوبية في قصائد        

ال، يـا   "لنبين ذلك نمثل بأجمل ما قاله الشاعر في المقطع الثالث من قـصيدة               و باأللف

:"¿!...سيدة اإلفك

،وتمتشق اإلسراء

تحتل قباب الشرفات

تغرف من سيدة الطوفان

مزيدا من عنت الغايات

)4((..)وأفراح الكلمات

)1(-�ϣ˷γϑ ΩέϟΎѧΑ�ϱϭέѧϟ�ϝѧΑϗ�ϲѧΗϟ�ΔѧϠϳϭρϟ�ΔѧϛέΣϟ�ν ϭέѧόϟ�ϝϫ�ϰϭ�ϳΣ�ΔѧϳϓΎϘϟ�ϭϣѧγ�Ωѧϗ�έѧυϧϳ�ˬΔѧϓϭΩέϣ�Ϋѧϧ�ϡϳϫέѧΑ·�
.266 ص موسیقى الشعر،:أنیس

)2(-�Ώέϭη�ϭΑ�ϲϔρϟ�ΩϣΣϣ�ϩέϭѧρΗ�ˬϲѧΑέόϟ�έόηѧϟ�ωΎѧϘϳ·�ϭ�ΔѧϋΎΑρϟ�ΎϳϧΩѧϟ�˯Ύѧϓϭϟ�έΩ�ˬργѧΑϣ�ϲѧϣϳϠόΗ�ΞϬϧѧϣ�ˬϩΩѧϳΩΟΗ�
.23 ص،2005، 1النشر، اإلسكندریة، طو
.38 ص المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر،:ممدوح عبد الرحمن -)3(
.158 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)4(
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:"وفارالش"الثاني من قصيدة  ويقول أيضا في المقطع

تعتق فيسر  هواه

غب الطيور الصادياتلَ

خجل الخيول المدبرات

لغط لجراح المضمرات

)1(أستغيث فأستكين...

أسهم صوت الردف في هذه األبيات في تحقيق البعد الجمالي من خالل التماثـل              

منتظمـة    بعد فتـرات زمنيـة     ،الصوتي الذي نشأ بفعل تكرار هذه الوحدات الصوتية       

  الذي يبـدوا فيـه الـشاعر إزاء آهـات متواصـلة            ،تعزيز البعد الداللي  شاركت في   

المعاناة التي   و صعد من خاللها حالة التوتر    ت ،عالية ترتفع في أوقات منتظمة    صرخات  و

أن صوت المد يتمتع بمساحة صوتية رحبـة تعطـي زمنـا     و خاصة ،تحتبس في كيانه  

...).ات،الطوفان، الغايات، الصاديات، المضمر( أطول للنطق به

يتضح  وفقد جاء قليال ) األلف و الياء(أما النوع الذي زاوج فيه الشاعر بين ردفي         

:اآلتيةذلك في األسطر 

":مرأة من ورق التوتايا " المقطع السابع من قصيدة ييقول الشاعر ف

دعيني يا امرأة

ألتقط ياقوت الرحمة

)2(من لقياك

:فسهاو يقول في المقطع الثامن من القصيدة ن

أم تسرقني.. يسرقني العمر

عيناك؟

أم ينهبني..مرني الطيفغي

)3(لقياك؟

: يقولفي مقطعها األول" الشوفار"أما في قصيدة 

.169 ص،السكین و البرزخ: عبد هللا حمادي-)1(
.143 ص، المصدر نفسھ-)2(
.144 ص، المصدر نفسھ-)3(
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البدايات... المسافات ودمشق

)1(بين الكاهنة وما بيني... 

:ويقول أيضا في مقطعها الثاني

هسر تعتق في هوا

)2(ادياتغب الطيور الصلَ

تظهر أيضا في بعض األسـطر الـشعرية        ) األلف و الياء(في  ردوالمزاوجة بين   

: ، يقول الشاعر"ستر الستور"لقصيدة 

به التناهى تدنى

صوب محياه
.
.
.

وأثقب القلب

)3(من أوضار دنياه

:ويقول أيضا في القصيدة نفسها

وفي الطريق

بقايـا

من بقاياه

وفي الترجي

)4(ضياء

فـي  ة نلحظ تحوالت صوتية تراوحت بين رد      في هذه األسطر الشعرية المختلف     

 التي يمتـزج فيهـا البـوح        ،التي تالءمت مع تحوالت الشاعر النفسية     ) األلف و الياء(

.الحلم والحقيقة وبالكتمان

لقد اعتمد الشاعر على القوافي المردوفة باأللف أو الياء أو الواو أو المزاوجـة              

السياسية تقـف    و االجتماعية و نسانيةلعل طبيعة التجربة اإل    و ،بين حرفين بشكل واضح   

.168 صالسكین، و البرزخ: عبد هللا حمادي-)1(
.169 صالمصدر نفسھ، -)2(
.01 ص،"ستر الستور" قصیدة :عبد هللا حمادي -)3(
.03 ص،فسھالمصدر ن -)4(
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 التي أدت دورا هامـا فـي اسـتنطاق          ،النوع من القوافي  هذا  خلف لجوء الشاعر إلى     

 باإلضافة إلى الجانب الـداللي الـذي أدى         ،الجانب الجمالي من خالل التماثل اإليقاعي     

التـوهج   و  الوحـداني  دوظيفة تنفسية، ألنه يفجر البـوح باالعتمـا       "الردف من خالله    

.)1("العاطفي

: القوافي المؤسسة-3-1-2

 تعد القوافي المؤسسة في القصائد الحداثية ظاهرة محتشمة إذ جاءت مرة واحدة،           

.)2("بين الروي حرف واحد متحرك يسمى الدخيل وألف يفصل بينهما"التأسيس هو و

يـشها  حالة نفـسية يع    و وتواتر هذا الصوت يفرز إيقاعا متماثال هو بمثابة لفتة جمالية،         

.طاقة والشاعر، هي معاني تفرزها ألف التأسيس بكل ما يتمتع به من مد

:"ستر الستور"يقول الشاعر في قصيدة 

وما انشطاري سوى شوق

أسائلُه...

عن عرشه األسمى

)3(أو عن سر معناه

في هذه األسطر الشعرية فـي تعميـق مـشاعر          ) األلف(ساهم صوت التأسيس    

القافية، كما خلف هذا الـصوت جماليـة         التي تتناثر في ذبذبات   األلم   و المعاناة و الحزن

 كإذ يمكن إدرا  "طبيعة التجربة الشعرية     و صوتية تهدف إلى إنشاء إيقاع موسيقي يتسق      

الوظيفة الجمالية للموسيقى الشعرية من خالل تتبع العالقات بـين الوحـدات المكونـة              

.)4("للقصيدة

اعر اعتمد على استثمار طاقـات الـردف        ن الش إبناء على ما تقدم يمكن القول       

التأسيس بشكل قليل، استثمر هذين الصوتين بصفتهما أصـوات تتمتـع    وبشكل واضح، 

.قوة التأثير وبفعالية قصوى من جانب جمال التعبير

 ،2005، 1التوزیع، تونس، ط و أدبیة العزل العذري في دیوان جمیل بثینة، دار صامد للنشر:عبد الوھاب الرقیق -)1(
.57ص

.23 صتجدیده، و إیقاع الشعر العربي، تطوره:محمد مصطفى أبو شوارب -)2(
.01 صاللسانیات، و في األدبترجمة ستر الستور، مجلة ال:عبد هللا حمادي -)3(
 الشعریة العربیة، دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي، دیوان :نور الدین السید -)4(

.104 ص،1995، 1المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط
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اإليقاع  و المبنى و وورود القافية المردوفة كظاهرة بارزة إنما يعمق التواصل بين المعنى         

هو ما يؤكد قيمة القافية مـن الناحيـة          و المشاعر، و  األحاسيس ذي يتناغم مع  النغمي ال 

.تتالءم مع األحاسيس الباطنية للشاعر وفقااإليحائية التي تتو والجمالية

: القافية باعتبار الختام-3-2

اهتم شعراء الحداثة أيضا بختام القوافي، نظرا لما يتمتع به الختـام مـن أثـر                

 عن طريق ما يحدثه من رنـين خـاص يثـري            موسيقي جذاب يخلفه في نفس السامع     

هي التي تحرك حرف رويها فتحـا       و يضم القافية المطلقة   و الداللي، و الجانب اإليقاعي 

.هي ما كان حرف رويها ساكنا والقافية المقيدة وأو ضما أو كسرا،

: القافية المطلقة-3-2-1

: الوصل المكسور-3-2-1-1

عبـد اهللا   " القصائد الحداثية للشاعر     يشكل الكسر ظاهرة أسلوبية في ختام بعض      

يعد بمثابة المؤشر على سيطرة المشاعر السلبية لدى الـشاعر لتـتالءم مـع           و "حمادي

 التـوتر  و الـضياع  و األلـم  و هي مشاعر الحزن   و المعنى العام الذي يسعى إلى تأكيده،     

كـل  المتولدة من مرارة الصمت التي يعاني منها الشاعر، ليكون هذا الكسر في نهايـة              

التمزق في ذات الشاعر تلـك       و الهدم و تعكس لنا جوانب االنكسار   "سطر شعري عالمة    

)1(".التغرب والممزوجة باليأس

يا امـرأة مـن ورق      "ولتجسيد هذه المشاعر يقول في المقطع الثالث من قصيدة          

":التوت

(...)أيقنت أني أنا 

في خارطة الموج

مفتون بالرعب

)2(تنشرني غانية من عصر الزور

 حاسيس الـشاعر  ألالكسر في هذه األسطر الشعرية دورا أساسيا في تأكيده          أدى  

التوهم، كما أحدث تكرار الكسر      و الوجع و آالمه لتترك فينا شعورا مذبذبا بين الحسرة      و

.213 صموسیقى الشعر العربي، و ھندسة المقاطع الصوتیة:عبد القادر عبد الجلیل -)1(
.140 صالسكین،و  البرزخ:عبد هللا حمادي -)2(
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 األلـم  واالنكـسار  وتماثال موسيقيا جماليا أتفق مع حالة الشاعر التي توحي بالـضعف      

.التوجع ورالتحسو

: المقطع الثامن من القصيدة نفسهاويقول أيضا في

أم تسرقني... يسرقني العمر

عيناك؟

أم ينهبني...يغمرني الطيف

لقياك؟

)1( ما أشهى أن تدفن في صدر امرأة... 

:وفي المقطع الرابع عشر يقول أيضا

هـشيء من فضل غوايتيـكنت قديما يسكنن

يـيرهقن وا يرتابـلحنيـــفالليل يسكنن

)2(أغض الطرف فيسلبنيوفيعبرنيويمد الجسر 

:الوصل المكسور في" ستر الستور" هذا وقد شهدت قصيدة

وال اتقاء ادكار

بواه حم

رقائق الطائر

)3(الميمون تحملني

فحركة الكسر في هذه األسطر الشعرية تتجاوز كونها ظاهرة إيقاعية صوتية إلى 

 النفسية مكامناللتي تعرب عن  تحمل في طياتها مختلف الدالالت ا،ظاهرة داللية

. المتبوعة بذلك النغم الموسيقي الحزين،شاعرلل

إن للوصل المكسور دورا إيحائيا يتجاوز البعد اإليقاعي :  يمكن القولهومن

مجرد ظاهرة صوتية "بذلك لم تعد حركة الكسر  وليتغلغل في أدق جوارح الشاعر،

.)4("البيت كله وفظ ذاتهإنما تتضمن داللة في الل ونية أو إيقاعيةيتزي

.144 صالسكین، و البرزخ: عبد هللا حمادي-)1(
.154 صالمصدر نفسھ، -)2(
.03 ص قصیدة ستر الستور،:عبد هللا حمادي -)3(
، قسم األدب العربي، )مذكرة ماجستیر(جمالیات قصیدة المدیح في شعر عبد هللا بن الحداد، : نسیمة قط: رظین -)4(

.152، ص2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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: الوصل المضموم-3-2-1-2

هي مرتبة تدل  ويأتي الوصل المضموم في المرتبة الثانية بعد الوصل المكسور،

 على أهمية هذا الوصل الذي يعد لدى الشاعر بمثابة تحقيق االنتصار من خالل الصبر

.)1("عاليالت والشموخ واالعتزاز وبالفخر"هو أيضا يوحي  والكتم في الذات،و

، إذ انسجمت )2("الفخامة ويدل على األبهة" "محمد ساير الطربولي"والضم عند 

 هو أمر يوحي بقوة شخصيته والصبر والضمة عند الشاعر مع حالة التظاهر بالكتمان

.كبريائها وعزتهاو

:"يا امرأة من ورق التوت:"من قصيدةيقول الشاعر في المقطع الرابع

مفرزة وقدر األقدار

لذل ُئقامل

)3( ومقبرة

:"ستر الستور" ويقول أيضا في قصيدة

هو الشرود الذي ما دونه

أمٌل

وال اكتناه يفك

...لغز فحواه

تالطم الموج

ونداحت خواطره

وهام بالساحل الموعود

4(مجراه(

:ويقول أيضا في القصيدة نفسها

ال وجٌل وال ستر

وال انكفاء يحوُل

دون مغناه

.71 صالصوفیة، و األسلوبیة:أماني سلیمان -)1(
.152ص ،)مذكرة ماجستیر(جمالیات قصیدة المدیح في شعر عبد هللا بن الحداد، : نسیمة قط: رظین -)2(
.141 صالسكین، والبرزخدیوان  :عبد هللا حمادي -)3(
.2 صستر الستور،قصیدة  :عبد هللا حمادي -)4(
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ل بعضففي التوس

)1(من مالحنه

:الوصل المفتوح -3-2-1-3

المضموم لقلة  وجاء الوصل المفتوح في المرتبة الثالثة بعد الوصل المكسور

الكشف عن الحقائق  وألن هذا الوصل يحمل داللة الوضوحو استعمال الشاعر له،

ة التلميح ال لغ والمغمورة، حاول الشاعر االبتعاد عنه ألن لغته هي لغة اإلشارة

.التصريح

ال يا سيدة "ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع األول من قصيدة 

:"¿!...اإلفك

سافرت على مقربة من فمها

ايأيقنت سرابا بحر

)2((...)يختطُ طريق عنايتنا

:من القصيدة نفسها ويقول في المقطع الخامس

في جسد يختزن األقمار

يسترق السمع

)3(يفتض اللحظة

: يقوللمقطع السادسوأيضا في ا

من ذنب يقترف عمدا

من شوق ينتهك شوقا

من ثأر يلتمس جهرا

من ضوء ينحسر غيبا

من جرم ينعتق قهرا

قصرا من إثم يرتكب

..يهجرك سرا..من أمل معقود...

.3، 2صستر الستور، قصیدة  :يعبد هللا حماد -)1(
.156 صالسكین، والبرزخدیوان  :عبد هللا حمادي -)2(
.160 ص، المصدر نفسھ-)3(
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بحرا ينشرك برا

يقطعك شوطا

)1(.عهدا..يسلبك وعدا

وضوح أن يكشف في هذه األسطر الشعرية حاول الشاعر أن يكشف الحقائق ب

الضياع التي يعانيها  والتيه وذلك عن طريق اتحاد داللة التوتر و،عن سيدة اإلفك

من ذنب، من ثأر، :(تبوح بها لغة القصيدة، لتؤكد على لحظة التوتر القصوى والشاعر

وطا، شمن جرم، من إثم، يقطعك، يسلبك، عمدا، جهرا، غيبا، قهرا، سرا، بحرا، 

....)ريقيسترق، يفتض، سرابا، ط

ومن الظواهر األسلوبية البارزة في التقفية المطلقة للقصائد الحداثية للشاعر هي 

 المفتوح في القصيدة الواحدة، والمضموم والجمع أو المزاوجة بين الوصل المكسور

عدم  وهذا الجمع يحمل داللة التوتر وهذه ظاهرة حداثية تميزت بها قصائد الشاعر،و

. ترجمته القافية المطلقةاالستقرار النفسي الذي

:القافية المقيدة -3-2-2

تمثل هذه القافية ظاهرة أسلوبية بارزة في  ووهي ما كان حرف رويها ساكنا،

.ال تكاد تخلو أي قصيدة من هذه القافية وقصائد عبد اهللا حمادي الحداثية،

":مدينتي"يقول الشاعر في المقطع الرابع عشر من قصيدة 

...مدينتي

البنُون والخبز:مثابرة

شعارها الجهاد

وعودة الميالد

نيالحس"ها نبي"

"يزيد"وسيفها 

"صفين" حوارها

"جانين"وقلبها 

مرتزقةْ أغلبها

.161 صالسكین، و البرزخ: عبد هللا حمادي-)1(
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)1(¿..!ينوجلهم عنِّ

:"السكين والبرزخ"ويقول الشاعر في المقطع التاسع من قصيدة 

هذا حلو المذاقْ

ُأجاج وذاك ملح

البرزخُ سيان وأنا

)2(...فهل من منفٍذ للرحيقْ؟

":ال يا سيدة اإلفك: "ويقول أيضا في المقطع التاسع من قصيدة

من ريب األفكار

سيدة اإلفك، خازنة النار

)3(كاتمة األسرار

":الشوفار"من قصيدة  ووردت هذه القافية أيضا في المقطع الثاني عشر

أباحو عرضهمعرب 

عرب أطاعوا رومهم

هم تهاوى عرشبعر

جرحهم عرب تبعثر

)4(...يقين ما بين شك أو

:وأيضا وردت في المقطع الثالث عشر من القصيدة نفسها

السجين والمعذب وأنت المخضب

النجاة على..أنت الوصي على الوفاة

..أنت المؤمن يا أمين

)5(..أنت المؤمل يا أمين

:ى ذلك المقطع الثانيومثالنا عل، "جوهرة الماء"كما وردت هذه القافية في قصيدة

غاشية الغفران و...سادنة األفالك

تمشي في وله المجذوب

.113، 112 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.130 صالمصدر نفسھ، -)2(
.167 صالمصدر نفسھ، -)3(
.178 ص، المصدر نفسھ-)4(
.180 صالسكین، و البرزخ: عبد هللا حمادي-)5(
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باليمنى جذوة نار تسرج

تحمل باليمنى شربة ماء

ةنتشعل بالنار الج

)1(تطفئ بالماء النار

هذا  و هذه األسطر الشعرية المختلفة على التوظيف المكثف للقافية المقيدةتؤكد

األسى النفسي الذي  والحصر، والشعور بالعجز وحساسالتوظيف يؤكد على عمق اإل

السياسية التي يعيشها الوطن  والدينية و الشاعر نتيجة التناقضات االجتماعيةنتابا

.العربي

إن الشاعر قد استطاع أن يخترق البناء التقفوي  :مكن القوليبناء على ما تقدم 

لتنوع في القوافي في قصائده التقليدي، القائم على القافية الموحدة، حيث عمل على ا

زاوج بين  والتنوع في القوافي على مستوى القصيدة الواحدة، إذ جمع والحداثية،

هذه ظاهرة حداثية  والمقيدة، في القصيدة الواحدة والمطلقة والمؤسسةو القوافي المردوفة

.تميزت بها قصائد الشاعر

:هي خمسة أنواعو: القافية باعتبار عدد الحركات -3-3

0/0: /هي كل قافية فيها حرف متحرك بين ساكنين و:القافية المتواترة.1

0//0:/هي كل قافية فيها حرفان متحركان بين ساكنين و:القافية المتداركة.2

0///0:/هي كل قافية فيها ثالثة أحرف متحركة بين ساكنين و:القافية المتراكبة.3

0////0:/بعة أحرف متحركة بين ساكنينهي كل قافية فيها أر و:القافية المتواكسة.4

)2(00: /هي كل قافية يجتمع فيها ساكنان و:القافية المترادفة.5

لعل أهم ظاهرة نبدأ بها الحديث عن تنوع القوافي في القصائد الحداثية للشاعر 

التنوع بين مختلف القوافي في  والجمع و، هي ظاهرة المزاوجة"عبد اهللا حمادي"

هذا ما سيتضح في  وفي القصائد ككل بشكل عام، وة بشكل خاصالقصيدة الواحد

:الصفحات اآلتية

0/0: /القافية المتواترة -3-3-1

.193 ،192ص قصیدة جوھرة الماء، :عبد هللا حمادي -)1(
 ة بین القدماءویالقافیة في ضوء الدراسات اللغ و البنیات اإلیقاعیة من خالل العروض:البدراوي زھران :ینظر -)2(
.101 ص،1999، 1اھرة، ط، مطبعة النھضة العربیة، الفجالة، الق1المحدثین، جو
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تضافر هذه   بشكل واضح"عبد اهللا حمادي"ظهرت في القصائد الحداثية للشاعر 

إيحاء، ذلك أن هذه البنية  ود داللة النص عمقاافرز تجانسا إيقاعيا زمما أالقوافي 

 النفسية، فعبر بها عن انفعاالتهة تمثل أداة طيعة في يد الشاعر تمكنه من تفريغ اإليقاعي

 الذي ينبع من صميم ،االسترسال فيها بأسلوب حتفظاآماله بطريقة  وآهاته وآالمه

.الشعور بمرارة الوضع الراهن وتصاعد االنفعال

.أيضاونستحضر إحدى هذه الحاالت من خالل مقاطع مختلفة من قصائد مختلفة 

":مدينتي "من قصيدةالثاني يقول الشاعر في المقطع 

اؤاهفشتت ر

/0/0

)1(داهاوهشمت ص

/0/0

:"يا امرأة من ورق التوت:"ويقول في المقطع األول من قصيدة

عشقأحترف ال

/0/0

وحشةواللعب اآلهلة بال

/0/0

زومةالغارات المه و

/0/0

 أنيأنا غائب بك(...)

0/0/

 الحبّمحذول في معركة

/0/0

)2(نوريمبهور بوساد ال

/0/0

.102 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.140 صالسكین، و البرزخ: عبد هللا حمادي-)2(
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:"¿!..ال يا سيدة اإلفك"ويقول في المقطع الثاني من قصيدة 

!!مهلما أطغى القبلة تنهال على 

/0/0

سوءتعبر شطآن ال

/0/0

داستقيم شعائر ق

/0/0

¡نصر الألويةترفع 

/0/0

)1(غُلباتبيح حدائق 

/0/0

: يقول"الشوفار"وفي المقطع الثاني من قصيدة 

واهسر تعتّق في ه

/0/0

ياتلغب الطيور الصاد

/0/0

راتخجل الخيول المدب

/0/0

)2(راتلغط الجراح المضم

/0/0

يقول ، حضورا واضحا للقافية المتواترة"ستر الستور "قد شهدت قصيدة وهذا

:الشاعر فيها

هوى بنفسك

...واهفأه...يهواني

.157 صالمصدر نفسھ، -)1(
.169 ص، المصدر نفسھ-)2(
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/0/0

قانيوطيف عرشك يل

/0/0

قاهفأل

/0/0

جابيوما احت

/0/0
.
.

دنىبه التناهي ت

/0/0

)1(هياصوب مح

/0/0

: تظهر هذه القافية أيضا"جوهرة الماء"من قصيدة  وفي المقطع السابع

روتيإلهي ال تكسر جب(...)

/0/0

التبالق وج الرحمةابسي

/0/0

حبأنت المفلق لل

/0/0

)2(ناتاوالواهب إن شئت ب

/0/0

0//0: / القافية المتداركة-3-3-2

هي  وتمثل القافية المتداركة ظاهرة الفتة لالنتباه في القصائد الحداثية للشاعر،

 تشارك في رسم المعنى الذي يوحي بالقلق ظاهرة فنية تعانقت مع الدوال لتشكل بنية

:"مدينتي"ومثالنا على ذلك قول الشاعر في قصيدة . الوجداني للشاعر والنفسي

.1 ص،قصیدة ستر الستور: عبد هللا حمادي -)1(
.195 ص قصیدة جوھرة الماء،:عبد هللا حمادي -)2(



يةالخارج واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :الثاني الفصل

170

مدينتي لو تجهلون في المتون..مدينتي 

...قبرةم

/0//0

وسمةٌأحالمها أ

/0///0

...هربةوسلع م

/0//0

دربةْوفرق م

/0//0

جربةوبدع م

/0//0

)1(ؤكدةوسنن م

/0//0

":يا امرأة من ورق التوت" من قصيدة ) 08(وجاء أيضا في المقطع الثامن 

يرتشف اللوز

عفةيتزود بال

/0/0//0

بالصلوات

في محراب شهوتها

)2(...ناريةتحت األجراس ال

/0//0

:نقرأ، "فكال يا سيدة اإل"وفي المقطع الثامن من قصيدة 

رجفةال وأسألك الرعشة

/0//0
.
.

.101 صالسكین، و البرزخ: حماديعبد هللا -)1(
.145المصدر نفسھ، ص -)2(



يةالخارج واإليقاعية الصوتية البنى أسلوبية :الثاني الفصل

171

قبلةأسألك سر ال

/0//0

قبلةأسألك فردوس ال

/0//0

يؤويني من فيض األخطار

)1(ةلحظيمنحني ال

/0//0

":الشوفار"وجاء في المقطع الثاني عشر من قصيدة 

عرضهمعرب أباحوا 

/0//0

رومهمعرب أطاعوا 

/0//0

عرشهمعرب تهاوى 

/0//0

)2(جرحهمعرب تبعثر 

/0//0

0///0: / القافية المتراكبة-3-3-3

جاءت  وشكلت القافية المتراكبة سمة بارزة في القصائد الحداثية لشاعرنا،

 الذي أصاب الشاعر نتيجة ،اإلرهاق واإلنهاك وعبقمة الت ولتوضح حالة شدة الوهن

ها ثالث حركات في من خالل بنيتها التي تتوالى وهو ما يبد وة،شيلألوضاع المع

.ةفهالمر والمتقلبة وهي بنية تتطابق مع نفسية الشاعر المتموجة ومتحركة كاملة،

:"مدينتي"يقول الشاعر في المقطع األول من قصيدة 

ىأمرني وجع ليل

من فمهافرت على مقربة سا

/0///0

.164ص ،السكین و البرزخ: عبد هللا حمادي-)1(
.178ص ،المصدر نفسھ -)2(
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أيقنت سرابا بحريا

نايتناع يختط طريق

/0///0

)1(لى وجعيهو السفر الممتد ع

/0///0

 :تبرز هذه القافية" يا امرأة من ورق التوت"وفي المقطع السادس من قصيدة 

دينتنام منهوك سحر

/0///0

فاتنهامنهوب عطر م

/0///0

رائقناما أجمل أن ترسو ح

/0///0

)2(ها المطرعلى شفة يسكن

/0///0

"ال يا سيدة اإلفك: "والقافية نفسها نجدها في المقطع األول من قصيدة

(...)نايتنا يختط طريق ع

/0///0

)3(لى وجعيهو السفر الممتد ع

/0///0

":الشوفار"ونجدها أيضا في المقطع السادس من قصيدة 

بعثرهُأ... ورق يبعثرني

/0///0

)4(بدددهأ... يبددني 

/0///0

.156 ص،السكین و البرزخ: عبد هللا حمادي-)1(
.142 ص،المصدر نفسھ -)2(
.156 صالمصدر نفسھ، -)3(
.173 ص،السكین و البرزخ: عبد هللا حمادي-)4(
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":ستر الستور"كما وردت أيضا في قصيدة 

رقائق الطائر

 تحملنينالميمو

/0///0
.
.

)1(ال وجٌلو ال ستر

/0///0

:وأيضا في المقطع الخامس من قصيدة، جوهرة الماء

(...)تنقاد لمملكة العشاق

دايتها،ما دون اللوح ب

/0///0

)2(...هايتهاما دون الجرح ن

/0///0

00 : / القافية المترادفة-3-3-4

من أمثلة ذلك قول الشاعر في  وشكلت ظاهرة بارزة في معظم قصائده الحداثية

:"مدينتي"المقطع الرابع عشر من قصيدة 

...مدينتي

نونالب والخبز: مثابرة

/00

جهادشعارها ال

/00

ميالدال دةُووع

/00

)3("حسينال" نبيها

.03ص قصیدة ستر الستور، :عبد هللا حمادي -)1(
.194ص قصیدة جوھرة الماء، :عبد هللا حمادي -)2(
.112 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)3(
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/00

"زيد "وسيفها

/00

"صفّين"جوارها 

/00

)1("جانين "وقلبها

/00

:"يا امرأة من ورق التوت"وقوله أيضا في المقطع العاشر من قصيدة 

وارللشهوة فيها أط

/00

للعاطفة الحائرة فيها

)2(حارإب

/00

":ال يا سيدة اإلفك"دس من قصيدة وأيضا قوله في المقطع السا

عودأشهى من نبأ مو

/00

من شرف

دودمن ظل مم

/00

من قصص الردِة،

)3(عودمن زمن مو

/00

، يقول الشاعر في مقطعها الثالث "الشوفار"وتبرز هذه القافية أيضا في قصيدة 

 :عشر

.113 ،112 ص،المصدر نفسھ -)1(
.147 صالمصدر نفسھ، -)2(
.161 ص،السكین و البرزخ:عبد هللا حمادي -)3(
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جينالسو المعذب وأنت المخضب

/00

..جاةْعلى الن..أنت الوصي على الرفاة

/00

...أنت المؤمن يا أمين

)1(...مينأمنت المؤمُل يا أ

/00

ول يق" جوهرة الماء"قصيدة في حضورا مكثفا  لقافية المترادفةا قد شهدت وهذا

: هاالشاعر في المقطع الثاني من

راْنوغاشية الغف...كالفسادنة األ

/00

ذُوبتمشي في وله المج

/00

)2( نارتسرج باليمنى جذوة

/00

ذلك  و،ثية للشاعرفلم ترد إطالقا في القصائد الحدا) 0////0(/أما القافية المتواكسة 

.الشعورية ومالئما لما يخدم حالته النفسية

 قد وفق في انزياحه "عبد اهللا حمادي"إن الشاعر : بناء على ما تقدم يمكن القول

بكل حرية قدرته على إبداع ظاهرة حداثية  و التقليدية الموحدة، حيث مارسالقافيةعن 

أحيانا في مقطع شعري  و الواحدةهي ظاهرة التنوع في القوافي في القصيدة و،متميزة

القوافي  والمقيدة، والمطلقة والمؤسسة وواحد، فتنوعت قوافيه بين القوافي المردوفة

.المتراكبة والمتداركة والمتواترة

 جودة القافية عند الشاعر أن تكون مكملة للمعنى، بحيث ال يشعر سناحومن م

ال يمكن االستغناء  ويت مبنيا عليها،المرء أن البيت مجلوب من أجل قافية، بل يكون الب

.180 ص،المصدر نفسھ -)1(
.193 ص، قصیدة جوھرة الماء:عبد هللا حمادي -)2(
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 تكون كذلك نهاية طبيعية للبيت بحيث ال يسد غيرها مسدها في كلمات البيت، وعنها،

الذي كان "عبد اهللا حمادي"كذلك الشأن عند  وهي مواصفات يتمتع بها شعر كل حاذق،و

.بارعا في تنويع قوافيه على مستوى القصيدة الواحدة

 لقافية القصائد الحداثية للشاعر نرى أن القافيةومن خالل هذه الدراسة

تظهر هذه  وقد وسمت األدبية فيها بسمات تجعلها متميزة عن غيرها من القصائد،

:السمات في

.داللتها على الحالة النفسية للشاعر و انسجام كلمات القافية مع مواضيع القصائد،-1

األصوات  وستعمال حروف المداالرتفاع، من خالل ا و ميل القافية إلى األسماع-2

ذلك ما يوحي  والمجهورة، فهي بذلك تمثل قمة االرتفاع الصوتي في السطر الشعري،

.المتلقيإيصال صوته إلى  وأحزانه، وآالمه وبرغبة الشاعر في الجهر بمعاناته
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:رويـــ ال-4

 ال تتحدد قيمتها والروي ركن ضروري من أركان القافية، فهي مرهونة ببقائه،

إال به، لذلك ال نجد قصيدة من قصائد العرب في القديم تخلو منه، فهو الصوت الذي 

سينية  وبه تسمى فيقال دالية المعري، ويتكرر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة،

يسمى و، الحرف الذي تبنى عليه القصيدة هو أيضا و،)1(رىالمية الشنف والبحتري،

: مثال المطلق. إن كان ساكنايسمى مقيدا و كان متحركا،نإمطلقا 

)2(ال ضرر وفما لدى غيره نفع     ضين بهار استقدر اهللا خيرا

:ومثال المقيد قول ابن المعتز في السيف

 3(حسبه من خوفه يرتعد     في كفه غضب إذا هزه(

 إنما تتجاوزها ،وأهمية هذا العنصر اإليقاعي الحيوي ال تقف عند حدود القافية

هذا ما  ووحدتها، و ذلك أن هذا العنصر يحافظ على تماسكها،ة برمتهالتشمل القصيد

.)4("النقاد جميعا ومحط العناية األول بين عناصر القافية عند الشعراء"جعله 

: هي ورويا في قصائده الحداثية" عشرين  وأربعة"لقد استخدم عبد اهللا حمادي 

الحاء، األلف، الصاد، الميم، الالم، ، الراء، الدال، السين، يالنون، الهاء، التاء، الزا

. الفاء، الكاف، القاف، الشين، العين، الجيم، الباء، الثاء، الطاء، الذال، الواو،الضاء

 انزاحت عن -والمؤكد أن الروي في القصائد الحداثية للشاعر أخذ وظيفة جديدة

وحدا كما في  كونه عنصرا في بناء النص الشعري، فلم يعد الروي م-الوظيفة التقليدية

إن توحد في بعض األسطر الشعرية، فهو ليس خاضعا لصورة  والقصيدة العمودية،

.قبلية أو قاعدة عروضية

أول ما انزاح عنه الروي الحداثي هو تكرار الحرف نفسه، بل تنوع في القصيدة 

ارتبط هذا التنوع بالذات الشاعرة التي ترفض  وفي المقطع الواحد أيضا، والواحدة

.باط بقاعدة ثابتةاالرت

.26 ص،2004 القافیة تاج اإلیقاع الشعري، دار غریب للطباعة، القاھرة، مصر، :أحمد كشك :ینظر -)1(
 القافیة في ضوء الدراسات اللغویة بین القدماء و البنیات اإلیقاعیة من خالل العروض:البدراوي زھران: ینظر -)2(
.105 ،103 صالمحدثین،و
.142 صالمرجع نفسھ، -)3(
.158 ص،2005، 1 جمالیات النص الشعري، دار الوفاء، اإلسكندریة، مصر، ط:مصطفى أبو شوارب -)4(
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رباعيات آخر "ومن القصائد الحداثية التي شهدت ظاهرة تنوع الروي قصيدة 

، "ال يا سيدة اإلفك"، "يا امرأة من ورق التوت" و،"السكين والبرزخ" و،"مدينتي" و،"الليل

."كاف الكون"قصيدة  و،"جوهرة الماء" و،"ستر الستور" و،"الشوفار"

 النون والفاء وتنوع فيها الروي بين حرف الجيم،" لرباعيات آخر اللي: "فقصيدة

مثالنا على ذلك قول الشاعر في الرباعية  و:الهاء والسين والراء والتاء والميم والدالو

:األولى

جفوق صرح ممرد من زجاتطفو ومنية القلب أن تجيش

)1(جذرع الطور ممسكا بسرايغاية الصحو أن يهيم غرامي

:الثانيةوقوله في الرباعية 

واسكب اللحن في مرايا المرافياٍفـتص وهيا غامر لنشوة

)2(افيــاتُ المنـخلفه تأتي كبريليس يخشى من استجار بقبر

المتغيرة من حال إلى  وهذا التنوع في الروي يعكس روح الصوفي المتجددة

 مسه والتي يجليها تنوع الروي من جهر وآخر، نظرا للحالة النفسية التي يعيشها

.انفجارو

 فحرف الجيم من األصوات المجهورة التي عبر الشاعر من خالله عن مشاعر األلم

فق الشاعر في توظيفه فكان بمثابة  أما حرف الفاء فهو مهموس و،األسى والحرقةو

.مرآة عاكسة لمشاعره الوجدانية

ومن القصائد الحداثية التي شهدت تنوعا بارزا على مستوى الروي، قصيدة 

 ، الميم،الهاء، النون: ، فقد تراوح حرف الروي فيها بين حروف مختلفة هي"ينتيمد"

 رغبة الشاعر الملحة يكشف عنهذا التنوع  و...الراء، الحاء، الياء، الدال، الالم، السين

سأم، فالقصد إلى التنويع صار مسعى يرمي إليه  و مخاطبة القارئ دون مللعلى

.الشاعر الحداثي

لك أغراضا تخدم منحى ذ القصيدة تفاوتت نسبة ورودها مؤدية بوحروف الروي في

:يلي من خصائص هذه الحروف ما والشاعر،

.41 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.43 صالمصدر نفسھ، -)2(
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.الشدة، االصمات، االستفال، االنفتاح وحرف حلقي، يمتاز بالجهر: الهاء

 االستفال، والرخاوة، ويمتاز بالجهر، الغنة، التوسط بين الشدة: حرف ذلقي: النون

.االنفتاح، االذالقو

الرخاوة،  والتكرار، التوسط بين الشدة واالنحراف وحرف شفهي، يمتاز بالجهر: الميم

.االستفال، االنفتاح، االذالق

 حرف ذلقي، يمتاز بالجهر واالنحراف والتكرار والتوسط بين الشدة والرخاوة :الراء

.واالستفال واالنفتاح واإلذالق

.ستفال، االنفتاح، االصماتاال وحرف حلقي، يمتاز بالهمس، الرخاوة،: الحاء

حرف شجري، يمتاز بالجهر، االصمات، الخفاء، اللين، الرخاوة، االستفال، : الياء

.االنفتاح

.حرف نطعي، يمتاز بالجهر، الشدة، القلقلة، االصمات، االستفال، االنفتاح: الدال

نفتاح، الرخاوة، اال وحرف ذلقي، يمتاز بالجهر، االنحراف، التوسط بين الشدة: الالم

.االذالق

حرف أسلي، يمتاز بالصفير، األصمات، االستفال، الهمس، الرخاوة، : السين

)1(.االنفتاح

ميزة خاصة به، تركت ) الروي(ومن المعروف أن لكل حرف من هذه الحروف 

، "قداسها منكس مهموس: "مثال في) السين(أثرها الواضح في معنى القصيدة، فحرف 

كالمجوس، (الرخيص  ويعضجرؤ أن يجهر بالشيء الونه ال يوظفه الشاعر؛ أل

، حرف جهوري، يشير إلى "لورشة من دم: "في قول الشاعر) الميم( و،...)كورس

في ) الدال(القهر الممارس على هذا الوطن الحبيب، أما  وداللة الفضح ببشاعة العنف

تاريخ التصريح ب وفهو حرف انفجاري مدوي، يدل على الجهر": ودلهم يزيد: "قوله

 توحشت شرعية الكتاب: "في قوله) الحاء( حرف االجزائر العربية المجيدة، أم

تظهر هذه الداللة  وإخفاء العار، و، فهو حرف مهموس، يحمل داللة الضعف"السالحو

...،"شعبها نباح كفرها مباح: "أكثر في قول الشاعر

عبد السكین للشاعر  ویوان البرزخ، في سلطة النص في د"مدینتي" قراءة سیمیائیة لقصیدة :ھند سعدوني :ینظر -)1(
.199 ،198ص: هللا حمادي
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قي عميق، ، حرف حل)الهاء(تواترا فهو حرف  وأما حرف الروي األكثر ترددا

 ...حزناه، أواه: شقاء كقوله وألم ويحمل داللة التعبير عما يكمن في النفس من حزن

، فهي صوت حلقي فؤادي )اهللا: و هي اختصار هو (!ه، ه، ه: عند المتصوفة نجدو

: ، إنه حرف يعبر به الشاعر عن إحساسه الداخلي العميق المحترق كقوله مثال)1(قلبي

بألف في ) الهاء(غالبا ما تتبع هذه  و...ورة، محاصرة، مورطة،منكوبة، سماسرة، مز

صبرها، رجسها، أحالمها، : كقوله: وسط الكالم، يصنع موسيقى داخلية جد متميزة

تمل على شهو في الحالتين ي واأللف حرف باٍك شاٍك: "إنه ألف المد، ذلك أن...مصيرها

 بانقطاع نفس المصوت به،ال ينقطع عطاؤها إال  وطاقة صوتية ال ينفذ سخاؤها،

.أآله: ، فكأن الشاعر فيها ينفس عن روحه بإخراجها مثل)2("المردد لهو

":مدينتي"يقول الشاعر في المقطع العاشر من قصيدة 

...مدينتي

روايةْ

)3(رةبمد

في ذلك داللة على  ووتبقى باقي حروف الروي في القصيدة مجملها مجهورة،

موضوعية، هي حروف كانت بمثابة الصدى  وجرأةو األزمة الجزائرية بكل صراحة

 بالوقوف ضد ما يعاند ،نضالية األدب الجزائري والذي عادت به القصيدة إلى ثورية

الذود عنه بأغلى  وال يرضاها في حبه وهذا الوطن الذي ال يرضى الحدود في أرضه،

.ما تملك نفوس أبنائه

الشكل مع البنية الموسيقية، كال متكامال يتضافر فيه " مدينتي"وتبقى قصيدة 

ليرسم لنا عبد اهللا حمادي لوحة شعرية متناسقة األجزاء، متكاملة األدوار، مفتوحة على 

الترميز،  والتصريح، قريبة من التشفير وكم ال نهائي من الدالالت، بعيدة عن التفسير

فكار جديدة، فهي قصيدة تنطلق نحو الالمحدود، إنها الحداثة الشعرية الجديدة الحاملة أل

.)4( بأفكار ماتتاموت أن تحي: كما يقول أدونيس

.159 ص،"أین لیالي"ة لقصیدة ائیة تفكیكیی دراسة سیم)ي،أ(:عبد الملك مرتاض :ینظر -)1(
.169 ص،المرجع نفسھ :ینظر -)2(
.109 ص،السكین والبرزخ :عبد هللا حمادي-)3(
عبد السكین للشاعر  و، في سلطة النص في دیوان البرزخ"ینتيمد" قراءة سیمیائیة لقصیدة :ھند سعدوني :ینظر -)4(

.201هللا حمادي، ص
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ظاهرة التنوع في الروي بشكل الفت " السكين والبرزخ: "قد شهدت قصيدة وهذا

:للنظر، سواء على مستوى المقطع أو على مستوى القصيدة ككل

:يقول الشاعر في المقطع العاشر من القصيدة

وحدي هنَا

ومعبرة الوحيد..

(...)ي سيد الثقالينخذ بيد

..الليل طويل

والزاد قليل

المد وفي عماء بالقصر(...) 

!!له المعراج ولنا النزول

)1(ما في الجبة

نالحظ من خالل هذه األسطر الشعرية تنوعا ملحوظا في الروي إذ اجتمعت 

...التاء والالم والدال والنون: ـحروف الجهر مع حروف الهمس ك

 ،االضطراب المسيطر على وجدان الشاعر وداللة التوترل ةملاوجاءت هذه الحروف ح

، حاول الشاعر أن يترجم ...)وحدى هنا، وحيد، طويل، قليل، المد، المعراج: (كقوله

.حالته النفسية بهذه الحروف المختلفة

دوره في تحقيق  و في القصيدة فلكل منها أهميتهاألخرىأما بقية حروف الروي 

.بين مشاعر الشاعر والبناء الشعريالتفاعل بين عناصر 

نلحظ تميزها الشديد فإننا " يا امرأة من ورق التوت: "وإذا انتقلنا إلى قصيدة

: يقول الشاعر في المقطع الحادي عشر،بظاهرة التنوع في حرف الروي

خطايا وأنشر ألواحا

يرهقني الوحل السادر

(...)والقبالتْ 

نبض مفاتنها يغري

بالصرخة

.132 ،131 ص، والسكین البرزخ:عبد هللا حمادي-)1(
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عطرا برياينشرها 

وزفافا أسطوريا

)1(تتحدى فيه رائحة النور

هذا  والهاء، والراء والياء: لقد تنوع حرف الروي في هذه األسطر الشعرية بين

.يوحي بالحالة النفسية المتقلبة للشاعر

المحدثون  و،)2("بين وسط الحنك األعلى ووسط اللسان بينه"فصوت الياء يخرج من 

ت لين، فهي تمثل المرحلة االنتقالية التي ينتقل فيها الصوتُ شبه صو" الياء"يعدون 

سماعهاأمعروف أن أصوات اللين تتميز بقوة  و،)3("نالساكن إلى صوت لي.

الحالة النفسية التي  ووصوت الياء في هذه األسطر الشعرية مناسب لموضوع القصيدة

.يعيشها الشاعر

مما يوحي " ياء النداء"تستدعي إلى أذهاننا ) يا(والياء هنا جاءت متبوعة بألف اإلطالق 

أنها  التوجع" يا"من دالالت  وبرغبة الشاعر الشديدة في إيصال صوته إلى أبعد حد،

.)4("التوجع ويعبر عن حال البكاء وبنغم جنائزي يبثُ الفجيعة "توحي

تكرر طرق اللسان للحنك عند "صفته هي  وفهو تكراري) الراء(أما صوت 

.)5("النطق بها

والمتأمل في األسطر الشعرية السابقة ال يخفى عليه مدى التناغم الموسيقي الذي 

، ...)السادر، يغري، النور،: (انسجامه مع أحاسيس الشاعر و)الراء(أحدثه هذا الروي 

في الوقت نفسه  وتجربته، وهكذا أراد الشاعر لحرف الروي أن يعبر عن أحاسيسه

لى عالقة جدلية تسيطر على الجو إنى من عالقة خفية المع وتتحول العالقة بين الصوت

.العام للقصيدة

يلحظ ظاهرة التنوع في حرف الروي " ال يا سيدة اإلفك: "والمتأمل في قصيدة

:هذا ما تؤكده األسطر اآلتية من المقطع الثاني وبشكل جلي،

.148.149 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
عربي، جامعة  قسم األدب ال مالك بن الریب، مذكرة ماجستیر،ةرثیم سمات األسلوب في :محمد بن یحي :ینظر -)2(

.78 ص،2008محمد خیضر، بسكرة، 
.40ص األصوات اللغویة، :إبراھیم أنیس -)3(
.78 ص الریب، مذكرة ماجستیر،ن مالك بمرثیة  سمات األسلوب في:محمد بن یحي :ینظر -)4(
.66 األصوات اللغویة، ص:إبراھیم أنیس -)5(
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!!ما أطغى القبلة تنهال على مهٍل

تعبر شطآن السوء،

تقيم شعائر قداس،

رفع ألوية النصر،ت

تبيح حدائق غلبا

تعصر الكرمة

تسكر من سكر السكر

تتوسد غابة أمجاد

يكنفها خبٌل موعود(...)

ينتحر العري على أقدام

)1((...)مدائنها 

 ،الراء ون،السي واأللف، و،الالم: فحرف الروي في هذه األسطر جمع بين

 إذ جاء كل سطر شعري تقريبا ،هو تنوع ملحوظ والهاء، والدال، و،الميم و،الباءو

.بحرف روي خاص

وهذه ظاهرة حداثية تميزت بها القصيدة، فهذا التنوع في أحرف الروي يؤكد على تغير 

هي داللة  وهذا التغير يصب في الداللة الرئيسة للقصيدة و،حالة الشاعر من حين آلخر

لة إلى دالالت حداثية قد تحولت هذه الدالف ،خرآحول من انفعال إلى فعل القبلة الذي ي

الدخول في  وأخرى، فالقبلة في هذه القصيدة تحولت إلى فاعل له القدرة على التغيير

...)تعبر، تقيم، ترفع، تعصر، تسكر(فهي دخيالت األشياء،  وأسرار

، التي "الشوفار"نلحظه أيضا في قصيدة الواحد هذا العدول عن أحادية الروي 

 الراء، والعين، والميم، والتاء، والنون، والهاء، (:ـ كتميزت بالتنوع في أحرف الروي

 الكاف، والسين، والقاف، والطاء، والياء، والالم، والباء والدال، والذال، والشينو

ذلك وفقا للحالة  والصوت المهموس وفهذا التنوع يشمل الصوت المجهور) الجيمو

.الشعورية للشاعر

.157 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
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:دةيقول الشاعر في المقطع العاشر من القصي

ما مثل سيفك يا فتى

أنت البقا... أنت التُقى

المعجل وجلؤأنت الم

أنت المنى أبرى به قلمي

وأصفع للجبين

مسراك أثقل كاهلي،

مرقاك أرهق ساحلي،

علياك تكسر ما تبقى من عصا

فمن المعذب في هواك

)1(من السجين؟

حرف سعى الشاعر من خالل هذا التنوع إلى خرق الذات عبر مشروع تنوع 

في القصيدة ككل، تنوع ينطلق من رغبة الشاعر في البحث  والروي في المقطع الواحد

عن كينونة ذات مستقلة منفية، لذلك جعل رويه متنوعا، متجددا، متحركا، رويا ذاتيا، 

سفرا عموديا داخل المملكة " الشوفار"التميز، فكانت قصيدة  ويحقق ألسلوبه الفرادة

.المتنوعة وقاعية أحرف الروي المختلفةاإليقاعية الحداثية، إي

بنسب  وظاهرة التنوع في أحرف الروي" ستر الستور"قد شهدت قصيدة  وهذا

السير  والركود وهذا التنوع يدل على الروح المتجددة التي ترفض الثبات ومختلفة،

 من قواعد، فالشاعر من خالل هذا التنوع أبدى رغبته الجامحة ىوراء ما سنه القدام

.العدول عن نظام القاعدة العروضية المتعارف عليها والخروجفي 

الهاء، النون، القاف، التاء، الراء، الميم، : (تيةالحروف اآل هذا التنوعويشمل 

هذا ما تؤكده األسطر  و،...)الدال، الالم، الكاف، الطاء، الجيم، الضاء، الواو، الياء،

:اآلتية

هوى بنفسك

...فأهواه... يهواني

.177 صالسكین، و البرزخ:هللا حماديعبد  -)1(
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عرشك يلقانيوطيف 

فألقاه

وما احتجابي

وراء النور إال هوى

به التناهي تدنى

)1(صوب محياه

من أبرز سماته أنه حرف  و)الهاء(أما حرف الروي األكثر تواترا فهو حرف 

من دالالت هذا الحرف هو التعبير  والشدة، إضافة إلى االنفتاح، وحلقي يمتاز بالجهر

 صوت حلقي فؤادي وحزن فه ووسرور شقاء وءدواخلها من عنا وعن مكنونات النفس

 يخرج من أعماق النفس اإلنسانية، كما أنه يرتبط رمزيا بالنفس )2(قلبي هوائي

قد شكل هذا الحرف نغما موسيقيا متميزا  والرحماني الذي هو أصل الموجودات كلها،

 هذا التوظيف ومرة،) 57(في القصيدة، حيث يتواتر بشكل كبير في القصيدة كلها 

الرمزي المخصوص لهذا الحرف لم نعثر على مثيل له في الخطاب الشعري العربي 

.المعاصر

هية، فهي مرتبطة بكلمة هي أصل المحبة اإلل" عبد اهللا حمادي"والهاء عند 

التي  والتي تضفي بظاللها الداللية مسحة من القدسية على جل الرموز األخرى،) هوى(

يهواني، أهواه، ألقاه، محياه، عرشه، : "في مثلتشتغل هي األخرى ضمن السياق الصو

اه، زتجره، نجواه، مواله، يمناه، سلواه، مسراه، فحواه، مجراه، أخراه، مرساه، مغ

.)3("لياله

قصيدة : ومن القصائد الحداثية التي شهدت تنوعا ملحوظا في حرف الروي

: ع، إذ جاء رويهاالتي تتقاطع مع بقية القصائد األخرى في هذا التنو" جوهرة الماء"

 تاء، و،داال و،األف و،اقاف وراء، وباء، ونونا، واء،ح و،اواو و،فاء والما، وهاء، وراء،

مثالنا على هذا التنوع قول الشاعر  و،ا، وضاداعين و،اطاء، وزاي و،اكاف وغاء، و،اميمو

: في المقطع الخامس من القصيدة

.01ص قصیدة ستر الستور، :عبد هللا حمادي -)1(
.159ص، "أین لیالي" دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة )ي،أ(:عبد الملك مرتاض :ینظر -)2(
.447صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر،  و التأویل:محمد كعوان :ینظر -)3(
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(...)ال يتسع القلب المخلوق 

ر اآلتيللنور مساحات للسف

للوحشة عاقبة للعودة

يتملكها التوقير

ومصباح النور مع شفه

(...)اإلغراء 

يرتسم الوله المشدوه

(...)تنقاد لمملكة العشاق

ما دون اللوح بدايتها

)1(...ما دون الجرح نهايتها

حرف الروي، تميزت أيضا  فهذه األسطر الشعرية التي تميزت بالتنوع في

، للنور قال يتسع القلب المخلو :ترجمته حروف الروي المختلفةبالعدول الداللي الذي 

...".ة، للوحشة عاقبة للعودتيمساحات للسفر اآل

عبد اهللا "ومن الظواهر اإليقاعية التي برزت في القصائد الحداثية للشاعر 

المجموعات  والدواوين"ائع في شهذا أسلوب و ظاهرة تسكين حرف الروي، "حمادي

يندر أن نعثر على قصيدة واحدة تلتزم في  و،م قصائد الشعر الحرالشعرية التي تظ

.)2("نهاية أسطرها بالحركة الموضوعية

ويرجع مصطفى السعدني سبب نزوع الشاعر المعاصر إلى تسكين حرف 

لعل السبب : "إبداع لغة تحاكي الحياة الواقعية فهو يقولإلى رغبة الشاعر في الروي 

 لغة إيحائية تحاكي إبداعفي رغبة الشاعر المعاصر في في شيوع هذه الظاهرة يكمن 

.)3("تسكينها الطاغي ألواخر كلماتها وسرعتها وخفة الحياة الواقعية

.194ص قصیدة جوھرة الماء، :عبد هللا حمادي -)1(
.58ص البنیات األسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، :مصطفى السعدني -)2(
.58 صالمرجع نفسھ، -)3(
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"مدينتي"يقول الشاعر في المقطع الثالث من قصيدة 

مدينة الشهيد...  مدينتي

باغتها اإلعصار

"قرامطة"ةُ نوحف

توزع الغفران

ارفاستقبلت من أمرها محجة للع

وكانت النهاية

)1(بداية اإلبحار

"السكين والبرزخ: "ويقول أيضا في المقطع العاشر من قصيدة

وخاتمة السكين

في خيال... خياٌل

سؤال في خيال

)2(خيال في عماء

:"ال يا سيدة اإلفك"وهذا التسكين نجده أيضا في المقطع التاسع من قصيدة 

سيدة اإلفك، خازنة النار

)3(كاتمة األسرار

:"الشوفار"والظاهرة نفسها نجدها في المقطع الثاني عشر من قصيدة 

عرب أباحوا عرضهم

عرب أطاعوا رومهم

عرشهم عرب تهاوى

عرب تبعثر جرحهم

)4(..."ما بين شك أو يقين

.103 صالسكین، و البرزخ:عبد هللا حمادي -)1(
.132 صالمصدر نفسھ، -)2(
.167 ص،المصدر نفسھ -)3(
.178 صالمصدر نفسھ، -)4(
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يظهر ذلك  وظاهرة تسكين حرف الروي" جوهرة الماء"قد شهدت قصيدة  وهذا

:في المقطع الثاني

غاشية العفران و...سادنةُ األفالك

تمشي في وله المجذوب

تسرج باليمنى جذوة نار

تحمل باليسرى شربة ماء

تشعل بالنار الجنة

)1(ارنطفئ بالماء الت

الدال، (التزم الشاعر في أواخر أسطره الشعرية المختلفة تسكين حرف الروي 

ة استسهلها هي تقنية ال شعوري و،)الراء، الهاء، النون، الالم، األلف، الميم، الباء

في آخر كل سطر شعري دفقة  وهو بصدد التحرر من القافية بشتى أنساقها، ولبساطتها

ن الروي ما حقق الشاعر في هده المقاطع هذه القيمة يسكتلوال  وتقنية، وإيقاعية

.)2(الصوتية في القافية

التجربة الشعرية كان دافعا أساسيا جعل الشاعر ب لحداثيةإن ارتباط الموسيقى ا

 ألن التجديد في ؛يبحث عن إيقاع موسيقى خارجي يتسق مع إيقاع التجربة الجديدة

 كما خيل للبعض بقدر ما هو -القوافي واألوزان وليس ثورة على العروض"الشعر هو 

.)3("ثورة في التعبير

في أحرف الروي يوحي بالنبرة  والقوافي وولعل هذا المزج في األوزان

عر، إذ رسم لنا لوحة شعرية متناسقة األجزاء، محكمة السبك الصوفية التأملية لدى الشا

المدلوالت الالمنتهية، إنها  ومتكاملة األدوار، منفتحة على عالم من القراءات المتعددة

.قصيدة السؤال األبدي، قصيدة المجهول، قصيدة العدول

.193 ،192ص قصیدة جوھرة الماء، :عبد هللا حمادي -)1(
.136ص حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، :ینظر -)2(
.43 ص،1972 تجربتي الشعریة، دار العودة، بیروت، :عبد الوھاب البیاتي -)3(
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:راديةـى اإلفـ البن-1

:حداثة التكثيف و األسماء-1-1

من عالماته أن يقبل  و ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان،سماال

، أو حرف الجر، "زيد: "النداء نحو و"البيت: " نحو التعريف"أل" و"معلم: "التنوين، نحو

،هفك شفرات وإن االقتراب من الخطاب الشعري الحداثي. " طائرلى الشجرةع: "نحو

ال يعني أيضا  وعالقتها بنفسية صاحبها، ومدلوالته، وال يعني بالضرورة تحليل دواله

 عالقتها بالجملة المركزية، بل يجب على المتلقي الحداثي تفكيك نظام هذه الجمل،

التحليل النحوي  والتي تحكمها بوصفها بنية نحويةالقواعد  ودراسة عالقاتها فيما بينهاو

 وضفت جمل وكلمات ون اللغة أصواتأل ؛دالالتها ويكشف لنا عن وظائف هذه األبنية

.)1(عن غرض ما

 حظ أوفر في شعر عبد اهللا حمادي ابتداء من عناوين دواوينه سملاللقد كان 

اوين الكبرى المثقلة هو أحد الدو و،"السكين والبرزخ"األولى وصوال إلى ديوان 

الجزائر، أرض "  :ـبدءا بالعنوان الرئيس إلى باقي العناوين الفرعية فيه ك. باألسماء

م أزليه، حالأ، أطفالنا إلى الحجارة، الحرية، هي ليالي، وطن، قصيدة الجزائر

ال يا " ،"يا امرأة من ورق التوت"، "السكين والبرزخ"، "مدينتي"، "رباعيات آخر الليل"

." الماءجوهرة"قصيدة  و،"ستر الستور"، باإلضافة إلى قصيدة "الشوفار"، "ة اإلفكسيد

لم يأت االسم  والالفت لالنتباه أن جل هذه العناوين شهدت حظورا متميزا لالسم،

ذات  و بين الذات الشاعرةالقائمةفي هذه العناوين عبثا، بل جاء ليؤكد فكرة الصراع 

. لذات الشاعرالموجودات، أي الذات الموازية

الجزائر، أرض، وطن، قصيدة، أطفالنا، حلم، (فكل اسم من هذه األسماء 

السكين، امرأة، ورق، التوت، يا سيدة، اإلفك، الشوفار، ستر، و رباعيات، البرزخ

 يعتبر قطبا من أقطاب الصراع فالشاعر عبر بهذه األسماء عن ،...)الستور، جوهرة

 برزخا بين ما كانت عليه واعتبرها فاصال و اإلسالمية،أزمة األمة العربية وأزمة بالده

ضعف، فهو  وجهل،و استسالم، ويأس، وتقهر، وكفر، وما آلت إليه اآلن من خطيئةو

التوزیع، بیروت،  والنشر ومعتمد الطالب في قواعد النحو لجمیع المراحل، عالم الكتب للطباعة: حسن حمد: ینظر -)1(
.07، ص2009، 1لبنان، ط
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 محلها لغة الحرية  لغة السكاكين لتحليحلم بواقع نوراني بلوري شفاف، تغيب فيه

 النسف و الدمالوئام ال رايات والحب وترفع رايات السالم و،فتمحى كل الخطايا

.الدمارو

، فيجيبها الشاعر بكل البرزخيةها من الجمل غيابتساءل األفعال عن سبب توقد 

خول إلى معركة  الدغبالخسارة، فلم ير وبرودة، أن صراعه معها مكتوب عليه الفشل

.هو نهر الزمن و أال،هو شاعر مسكون باالنهزام أمام نهر الحياة المتدفق وخاسرة،

الشيء المتغير في هذا  وى أن الزمن واحد منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذاإن الشاعر ير

جعلت  و هذه الذوات التي أفسدت الكون،"األنتم" و"األنت" و"األنا"الكون هو الذوات، هو 

.البقاء ومدادها الدم طمعا في الخلودو لغتها لغة السكين

 عيات الشاعربتنوع مرج" السكين والبرزخ"لقد تنوع المعجم الشعري في 

، حيث رسم لنا الشاعر "مدينتي" لقصيدة يسم ما نجده في المعجم اال، وهذاثقافتهو

، المشهد )األماكن ووصافألا: (حوى المشهد التجسيمي: مختلفة أهمها ومشاهد متنوعة

العنف : (تضمن و، المشهد التصوري)االنهيار بكل صراحة والواقع:(تضمن والتشاؤمي

المشهد  و،)داني رقيقجحقل و: (تضمن المشهد العاطفي و،)الممارس على الوطن

: احتوى علىالمشهد الديني  و،)إثبات الهوية والشخصيات:(اشتمل على والتاريخي

هو مشهد  و، كل هذه المشاهد شكلت في النهاية المشهد الرئيس أال)النص الديني(

  لتعطينا كالهذه المشاهد في مجملها تضافرت و،)التضاد(الضياع الذي احتوى على 

خطاب انزياحي ابتعد فيه الشاعر عن لغة السرد " فمدينتي"، "مدينتي" يدعى امتجانس

  إلى ينابيعها األولىبتلك اللغةعاد  واإليحاء، واقترب من لغة الرمز والمباشر،

.عذريتهاو

ما حوته من دوال رئيسه  و"مدينتي"من خالل تلك المشاهد التي شهدتها قصيدة 

هربة، فرق مدربة، مقبرة، برزخ، دم، قتل، جثة، علبة ملغمة، بضاعة سلع م: (ـك

األفراح، الكتاب، السالح، مفخرة،  ومهربة، التشريد، مدينة ملغمة، سوقها، للعشق

نقول إن المعجم اللغوي للقصيدة غني ..). مهزلة، المحن، اليأس، الحسين، يزيد

شعبها، وصفها لنا  ور بظروفهاباألسماء متشعب االتجاهات؛ ألنه عالج قضية الجزائ
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  المدينة المورطة التي تعيش حربا مسعورة، يقودها جيشبأنهاالشاعر بكل جرأة 

.معتقل ويتاجر بالسلع المهربة، هو وطن شعبه ضعيف موزع بين معسكرشعب و

 تعيش في ورشة من دم، أقامها السمسار الحاكم الذي اعتدى على" مدينتي"

 المالك الحقيقي، ، األرض، األمة، هذا السمسار الذي ارتدى زيالدين: المقدسات الثالثة

 االستئصال دون رحمة وإنه االنتهازي المستغل الذي يمارس سياسة االغتصاب،

رسمت لنا واقعا مرا للجزائر في حقبة زمنية صعبة واقع تميز " مدينتي"ـفشفقة، و

.)1()كتاب/سالح(، ) قتل/جهاد(الدم، واقع تميز بالتناقض  والخوف واإلرهاب وبالغش

.األخير وبرغم هذه التناقضات إال أن الشاعر ال يزال محبا لوطنه معشوقه األولو

ويبقى الحقل أو المشهد التاريخي من أجمل المشاهد التي أدرجها الشاعر في 

الشاعر قد وظف أسماء لشخصيات جزائرية مثلت أبرز أسالفها  وقصيدته، كيف ال،

بعد الحدود أشاعر في كل ذلك كان قويا في أسلوبه، مجازفا إلى ال ويزيد، وكالحسين

بلغته، إذ جاءت لغته مرصعة بفيض من األسماء مقابل عدد ضئيل من األفعال في 

ال عجب في ذلك ما دام صاحبها يعد من شعراء  و،"مدينتي"جميع مقاطع قصيدة 

 ،"الحادي عشر" و،"التاسع"و "المقطع األول"دليلنا على هذه األغلبية،  و الشعرية،الحداثة

:اآلتيسماء فيها على النحو ، حيث جاءت نسبة األ"الثالث عشر"و

.%0فعال بنسبة ، أما األ%100سماء فيه جاءت بنسبة األ: المقطع التاسع

.%0فعال بنسبة ، أما األ%100األسماء فيه جاءت بنسبة : المقطع الثالث عشر

.%5.55 أما األفعال بنسبة ،%94.44ت بنسبة سماء فيه جاءاأل: المقطع الحادي عشر

سماء، أما األفعال فيه جاءت بنسبة ، من األ%91.30احتوى على نسبة : المقطع األول

8.69%.

 بنسب عالية، تدل في مجملها وما نلحظه على هذه النسب هو ورود األسماء

ف من أوصا وقد جاءت هذه األسماء على شكل نعوت ولهجة قوية،و على شدة كبيرة،

؛ ألن قصيدة مدينتي تمثل وصفا مستفزا ...مهربة، مدربة، مؤكدة، جالد، سفاح،: مثل

المجروحة بسكين األعداء، إنها الجزائر وطن كل الجزائريين،  ولتلك المدينة المنكوبة

 :عبد هللا حماديالسكین ل وقراءة سیمیائیة لقصیدة مدینتي، في سلطة النص، في دیوان البرزخ: ھند سعدوني: ینظر -)1(
.187 ،186ص 
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 األسماء وظيفتها في التعبير عن األلم وقد أدت هذه األوصاف والحسين، وإنهم يزيد

التي أصبحت مقبرة تحمل  يزيد، ولمدينة الوطن، وطن الحسينالوجع على ا والحرقةو

.)1(داللة النهاية

هي الرغبة و كل هذه الدالالت ال تخرج عن الداللة الرئيسة لعنوان الديوان، أال

الفترة التي كانت  والفصل بين الفترة الدموية المقبرية التي عاشتها الجزائر، وفي الحد

 الديمقراطية ولى األبد، هي فترة أو مرحلة الحريةسوف تعيشها الجزائر إ وتعيشها

.التطور في جميع الميادينو فترة االزدهارو

بثها  وبير، هذه الداللة التي عمل الشاعر على زرعهاغالت و داللة التحولوتبقى

، هذه القصيدة التي "السكين والبرزخ"عبر قصائد ديوانه، نلتقي بهذه الداللة في قصيدة 

 ، فقد مثلت هذه القصيدة حضورا مكثفا لألسماءسميةاالالجمل  وسماءجاءت مثقلة باأل

:را لألفعال، يقول الشاعرحخفوتا ساو

كانت فاتحتي عيناها

وبقايا ضفيرة

يركبها الريح

)2(وفضل مودة

الدينامية، إذ تتحول  وليضفي بموجبه داللة الحركة) الريح(الشاعر يوظف دال 

يواصل  وير إلى منبع هذا الهالك المحدق بالحاضر،هذه الضفائر من رمز لنشر التغي

: تيةالتمرد، من خالل توظيفه لألسماء اآل والتغييرو الشاعر في بث داللة التحول

كذلك  والتغيير، والتمرد، و، فالعمر يحمل داللة االنتشار...)الطيف، العيون،العمر، (

حال آلخر، كما وظف التغيير من  واالختفاء والعيون، فهما رمزان للظهور والطيف

: يريالتغو هي داللة التحول والشاعر دواال أخرى ال تخرج عن الداللة الرئيسة للديوان

، كل هذه األيقونات تتشاكل دالليا ...)كالدفن، امرأة، البوح، الصدر، القبلة، الغيث،(

ير، الذي يسعى يالتغ والتحول، واإلشهار، واإلفصاح وفيما بينها لتوحي باالنتشار

.الذوات ككل وشاعر إلى تحقيقه على مستوى الذاتال

)1(-�έυϧϳ��ϲϧϭΩόγ�Ωϧϫ��Υί έΑϟ�ϥϭϳΩ�ϲϓ�ι ϧϟ�ΔρϠγ�ϲϓ�ˬϲΗϧϳΩϣ�ΓΩϳλ Ϙϟ�ΔϳΎϳϣϳγ�Γ˯έϗϭ�ϟ�ϥϳϛγϟϱΩΎѧϣΣ�ௌ�ΩѧΑό�ˬ
.191 ،190ص 

.135، صالسكین و البرزخ:هللا حماديعبد  -)2(
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التجاوز أيضا هو استدعاء الشاعر لعدة  والحركة ووما يؤكد داللة االنتشار

، من خالل هذه )األعماق، الجسد، الغربة، اإلبحار، االغتراب، الفم، الماء:(مقومات مثل

بتلميح و بإشارة استطاع عبد اهللا حمادي تبليغ ما كان يصبو إليهسميةاالاإلشارات 

.هي سمة من سمات الحداثة الشعرية عنده وال تصريح،

جل ) الورق، الصحو، الصلوات: (قد استحضر الشاعر دوال اسمية مختلفة وهذا

ما  وتتباين مع دالالت الليل واليقظة، والطهارة وهذه األسماء تتشاكل دالليا في البياض

الشاعر امرأته نكرة مقصودة، ليلغي عندما ينادي  وفتنة،و غواءيثيره من رغبات وإ

اإلخفاء، فتصبح عندئذ المرأة  والذي يدل على التستر) بالورق(يغطيه  وجسدها المغري

ال  والعفة، وغير عادية، امرأة نورانية بلورية، هي رمز للطهارة امرأة عند شاعرنا

 خالبرز"الذي وظفه الشاعر في قصيدة ) الغراب(يخرج عن هذه الدالالت مدلول 

مع ) الغراب(الستر، هكذا تتشاكل داللة  والتورية و فهو أيضا رمز لإلخفاء،"السكينو

 السواد وعندما خرج الغراب عن معناه القاموسي الذي يوحي بالظالم) الورق(داللة 

.التشاؤمو

":السكين والبرزخ"يقول الشاعر في المقطع الرابع من قصيدة 

كان البحث مسبوقا

)1(للعاشقينبغرابة يواري سوأة 

يؤكد ل، )الظالم والسواد(: الشاعر الداللة السلبية للغرابيستحضر  وسرعان ما

حرفة مباحة، كما  وامتهان األجساد التي تحولت إلى لعبة و،سلبيته وعلى تعفن الحاضر

 اإلثم والتناحر بين القبائل في الجاهلية، فهو رمز للفاحشة وأن الغراب يرمز إلى الفرقة

" يا امرأة من ورق التوت"من قصيدة ) الرابع عشر(ل الشاعر في المقطع الظلم، يقوو

:منددا بهذا الوضع الفاحش

ال أحد ينفض عن هذا اإلثم

غوايته

فحبال مدينتنا

)2(نزوته ويحكمها العهر

.121، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.153، صالمصدر نفسھ -)2(
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فكيف أقاوم فعل العشق

)1(وطلعته؟؟

كثف التي ت) اإلثم، الغواية، العهر، النزوة(:فالشاعر هنا يستحضر مقومات

 ما يفعله من غوايات والداللة الحقيقية التي وصل إليها مجتمعنا في الوقت الحاضر،

؛ ألنه )الحبال(التعليق هنا يستحضر مقوم  وإغواءات، لكن الشاعر يعلق هذه الرغبة،و

:يظهر هذا من خالل قوله في المقطع األول من القصيدة ذاتها وال تعليق بدون حبل،

ينتكمعلقت عتابي على باب مد

العشق، أحترف

¡)2(واللعب اآلهلة بالوحشة

 تفيد التعميم أي توجيه الخطاب إلى الجميع بما "مدينتنا"أو " مدينتكم"كما أن لفظة 

على بقية ) الغراب(سم إف الشاعر يوظت سببمن هنا نفهم  وفيهم األنا الشاعرة،

 الذي ،ا الجسد المبتذلتغطية هذ وبعادإالحيوانات أو الطيور؛ ألن هذا الطائر يرمز إلى 

.الغواية وأصبح وسيلة من وسائل اإلثم

إن الشاعر عمل على توظيف األسماء توظيفا دقيقا إذ جعل : يمكننا القول إذن

من كل اسم خطابا شعريا يمارس فعل التأثير على المتلقي، كما كان لكل مكون اسمي 

الرئيسة للقصائد الحداثة  ال نهائي من المدلوالت التي تصب معظمها في الداللةكم 

.التمردو االنتشار واإلشهار والفصل والتحول وكداللة التستر

امرأة (في القصائد الحداثية للشاعر اسمبارزة كلت ظاهرة ومن األسماء التي ش

فالعاشق دوما مشتاق، إذ ال يوصف طريق العشاق بأن له نهاية يستقر عندها، ) وليلى

قد  وفهو ال يطفئ نار العشق بقدر ما يؤججها،،  العاشقفلو جاء ذلك لكان الوصل دواء

يا امرأة : "عبر الشاعر عن هذه الداللة في العديد من نصوصه الشعرية، ففي قصيدة

.)3("ليلى"يسمى معشوقة األزلي " من ورق التوت

.153، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.139، صالمصدر نفسھ -)2(
.457، صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر والتأویل: محمد كعوان -)3(
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:"يا امرأة من ورق التوت"يقول الشاعر في المقطع الرابع عشر من قصيدة 

نيفالليل لليلى يسكن

يرهقني ولحنا يرتاب

ويمد الجسر فيعبرني

وأغض الطرف فيسلبني

عاشقه وفأنا المعشوق

قاتله ووأنا المقتول

ويكون الحب بدايته

)1(ويكون القصف نهايته

 في جل نصوصه الحداثية، ميقاتا للتجلي،) الليل(قد اتخذ الشاعر من كلمة  وهذا

":جوهرة الماء"من قصيدة  سفينة المعراج، يقول في المقطع األولل اركوبو

في وهج الليل(...) 

،المورق بالعفه

والخجل المسدول

على قافلة النور

ينتحل العراف

)2(...حكايا سور اإلسراء

هدوء،  وزمنا للرحلة الصوفية لما فيه من سكينة،) "الليل(لقد اتخذ الشاعر 

ما يفضيه  وجلياتها،الكائنات في أبهى ت ومفضيان إلى استنهاض التأمل، تأمل الكون،

أيضا من ظالم كاحل يشعر الصوفي بوجود نور قوي يتجلى خلف ذلك الظالم، شبيه 

بلمعان النجوم في الليل، فقد خص النهار للعامة من الناس، بينما جعل الليل لباسا،

يتبدد أمام إرادة الصوفي،  وإذ يغشاهم سلطان النوم، في حين يتوارى هذا السلطان،

ذلك األنس الوجودي هو مقدمة لألنس بالمحبوب الذي  ولهم في وحدتهم،ليصبح أنيسا 

.154، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.192قصیدة جوھرة الماء، ص: عبد هللا حمادي -)2(
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الدنيا لتحقيق رغبة محبيه، فيؤنس قلوبهم التي  يتنزل من علياء الجبروت إلى السماء

.)1("شردها الحنين، حنين اللقاء

ستر : "ومن القصائد الحداثية التي شهدت حضورا متميزا لألسماء قصيدة

 أربع وني من مجموع مئتسماا) 123(ن وعشر وثالثة وئةاا مالتي جاء فيه" الستور

إذ نجد بعض المقاطع من القصيدة خالية ،  %44.89كلمة أي بنسبة ) 274(سبعين و

:مثال ذلك قول الشاعر ومن األفعال

وما التشكي

سوى من فرط صولته

وما التأسي سوى

)2(من فقد سلواه

ففي التوسل بعض

من مالحنه

وفي الطريق

يابقا

)3(من بقاياه

التأكيد،  وما تشهده من أسماء متنوعة تحمل داللة الثبوت وهذه األسطر الشعرية

: اآلتيةيظهر ذلك من خالل الدوال  والتأكيد على الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر

التشكي، من فرط، صولته، التأسي، من فقد، سلواه، التوسل، مالحنه، الطريق، (

....)بقايا

 جعل من كل اسم خطابار هنا عمل على توظيف االسم توظيفا متميزا، إذ فالشاع

نصا شعريا يبوح بما ال يستطيع الشاعر البوح به مباشرة، فهذه األسماء تمارس فعل و

.إثباتها للمتلقي وبهدف كشف الحقيقة والتذكير، بهدف التغيير والتنبيه والتأثير

.390 ،389، صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر والتأویل: محمد كعوان -)1(
.2ص قصیدة ستر الستور، :عبد هللا حمادي -)2(
.3، صالمصدر نفسھ -)3(
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لقصائد الحداثية الجديرة بالتأمل لما واحدة من ا" ؟!ال يا سيدة اإلفك: "وقصيدة

الدالالت المنبثة من التوظيف  و تشع بفيض من المعاني،جماليةمؤشرات تحمله من 

.المتنوع لألسماء

: المقطع الثالث من القصيدة يقول الشاعريفف

حكايا هي القبالت

تطال عنان البرق

تغري بالوثبات

 تريح عناء الملك؛شهيات

النص تبيح حروق ؛رقيقات

)1(...غوايات، تذيب عناء العمر

:ويقول في المقطع الرابع

هي القبلة حفار يقتلع الصخر

بأسرار الكهف ينوء

فأس صيي ينحت من جسد

...الظلمات وتمثال الرغبة

ىأيفترس الشفة الضم

)2(الهمسات ويهوي ما بين الجهر

عناها المعجمي، أخرجها من م ومن األسماء البارزة التي وظفها الشاعر" القبلة"

من أبرز هذه  ودالالت مختلفة، وليصبها في النهر الحداثي الذي جعلها حبلى بمعان

 أي تحول الشاعر من حالة إلى أخرى عن ؛الخروجو التغير واإليحاءات، التحول

 رقيقات، هي القبالت، حكايا، عنان، البرق، بالوثبات، شهيات، (:طريق القبلة

....)غوايات

 نجد أن القبلة،هو الخروج من انفعال إلى آخر و"القبلة"فعل باإلضافة إلى 

في المقطع الرابع حملت دالالت حداثية أخرى، فهي تحولت إلى فاعل له القدرة على 

.دخيالت األشياءو الدخول في أسرار والتغيير والتحويل

.158 ،157، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.158.159، صالمصدر نفسھ -)2(
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ت هذه ، فتحول"للكهف"الداللة الخفية  و"للقبلة"لقد ربط الشاعر بين الداللة الخفية 

القبلة إلى سريقتلع هي القبلة حفار :( الكهف، فهذه األسطر الشعرية يضاف إلى سر

أشتات المعجزات، فتحول  و اختزلت لنا الزمن،...)الصخر، ينوء بأسرار الكهف،

 رالطمأنينة، إذ أصبح ِب والظالم إلى داللة األمان والفزع والكهف من داللة الخوف

االستعمارو االستفزاز والتعنت والظلم وجور من عاصفة الأمان للفار.

 قد شهدت بعض المقاطع الشعرية للقصائد الحداثية ظاهرة تكثيف االسم، وهذا

":ال يا سيدة اإلفك"مثالنا على ذلك ما جاء في المقطع الثامن من قصيدة و

ال يا سيدة األقطار السبعة

والشعر الكحلي

الوردي والثغر

الغيب ونار

نومعراج األم

ومفتاح الفتح

)1(...وقاهرة األحزان

:"السكين والبرزخ"وأيضا ما جاء في المقطع العاشر من قصيدة 

الليل طويل

والزاد قليل

المد وفي عماء بالقصر(...) 

!!له المعراج ولنا النزول

ما في الجنة

عاقبة البدء

(...)وخاتمة السكين

في خيال... خيال

سؤال في خيال

)2(!؟؟)(...خيال في عماء

.163، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.132 المصدر نفسھ، ص-)2(
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هي ظاهرة  والظاهرة نفسها" يا امرأة من ورق التوت"قد شهدت قصيدة  وهذا

."تكثيف االسم"

:يقول الشاعر في المقطع الرابع عشر

مدينتي

البنون والخبز: مثابرة

شعارها الجهاد

وعودة الميالد

"الحسين"نبيها 

"يزيد"وسيفها 

"صفين"حوارها 

"جانين" وقلبها

أغلبها مرتزقة

)1(!؟..هم عنينوجل

 قد شهد تكثيفا في بعض سميااليتضح لنا من خالل هذه األمثلة أن المكون 

الهدوء التي شهدتهما نفسية الشاعر، فقد  ويدل ذلك على السكينةو المقاطع الشعرية،

الثورة التي خيمت على نفسية  و في صورتها المعتمة كابحة للغليانجاءت تلك األسماء

تكثيف األسماء إنما هي ظاهرة دالة على عودة الشاعر إلى شاعرنا، فكأن ظاهرة 

 بل هو استخدام يمثل عودة ،كبح لجماح توتراتها االنفعالية وتكثيف هدوء نفسيته

.التمرد والثورة والهدوء ال الحركة والشاعر إلى دائرة االستقرار

 إن الشاعر عمل على توظيف األسماء توظيفا: بناء على ما تقدم يمكن القول

دقيقا، إذ جعل من كل اسم خطابا شعريا، يبوح بكم ال نهائي من المدلوالت التي 

يتمحور معظمها في خط داللي يشكل معادلة تماس مع الداللة الرئيسة التي تشغلها 

 اإلشهار والفصلو التحول وملفوظات القصائد الحداثية للشاعر، كداللة التستر

...التمرد واالنتشار،و

.113 ،112، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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:داثة التكثيفح و األفعال-1-2

: نحو" قد"ن يقبل أمن عالماته  والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن،

"أو السين نحو"قد حضر المعلم ،" :أو تاء "سوف أزورك"، أو سوف نحو "سيأتي الُعلم ،

، أو "نجحتُ في االمتحان"، أو ضمير الفاعل نحو "حضرتْ هند"التأنيث الساكنة، نحو 

أو ياء المخاطبة نحو " تَحجنَ: "أو تاء الضمير نحو )1(".أكتُبن: " نحونون التوكيد،

س عن اعقَتَلم َأ" أو الجوازم، نحو"  الكسولحجنْلن ي: "أو النواصب نحو" سينردتَ"

".ة وطنينعصر

يكون ذلك  وماض، حاضر، مستقبل،:  باعتبار الزمن إلى ثالثة أقسام الفعلينقسم

إذا كان عند التكلم  و،يافإذا كان زمن الحدوث قبل التكلم سمي ماض: لمنظرا لحال التك

محمد الهادي "الفعل عند  وإذا كان بعد التكلم سمي أمرا أو مستقبال، وسمي مضارعا،

.)2("هو عنوان الحركة عامة" :"الطرابلسي

  لوجدنا أنها اشتملت"عبد اهللا حمادي"وإذا ما تصفحنا القصائد الحداثية للشاعر 

.تكثيفه في بعض المقاطع الشعرية وعلى ظاهرة حداثية تمثلت في التنوع الفعلي

:"مدينتي"من قصيدةفي المقطع الثاني يقول الشاعر 

"المجوس" و"الفجار"مدينتي داهمها 

فخيلهم تدك براءة النفوس

فشتتت رؤاها

وهشمت صداها

3(ولغمت خُطاه(

) الشعر(جمال  و)الوطن(ر بين جمال إنه الزمن الحداثي الذي يوحد فيه الشاع

الشعر هما أعز ما يملك الشاعر، إنه  وأو القصيدة، الذي هو ذات الشاعر، فالوطن

 النموذجي حينما تصبح ذات الشاعر هي نفسها ذات الوطن، ذاتان تتحدا والزمن الجميل

 ،معاناته و، حينما يصبح جرح الوطن هو نفسه جرح الشاعر)األنا واألنت(تتوحدا و

.07، صمعتمد الطالب في قواعد النحو لجمیع المراحل: حسن حمد -)1(
)2(-�ΣϣϲγѧѧϠΑέρϟ�ϱΩΎѧѧϬϟ�Ωѧѧϣ��ΔѧѧϳΑΩ�ΕΎѧѧγέΩ�ˬΔϳΑϭϠѧѧγ�ϝѧѧϳϟΎΣΗϭ��ˬα ϧϭѧѧΗ�ˬϲγѧѧϠΑΎϧ�ΞѧѧϬϧ�ˬΏΎѧѧΗϛϟ�ϡϟΎѧѧϋ�ˬΔѧѧϳΩϘϧ2006 ،

.27ص
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مدينتي : (زمنا وخياال مكانا والذي عاشه الشاعر واقعا" كتاب الجمر"هو سبب تسمية و

...).المجوس، شتتت رؤاها، هشمت صداها، لغمت خطاه وداهمها الفجار

 الدمار، الجهاد والكفر، المجد وإنها الجزائر، جزائر كل المتناقضات، اإليمان

: الجة أزمة الجزائر بهذا الشكل المفضوحهي وسيلة لمع" مدينتي"تبقى قصيدة  والقتل،و

هي أيضا رمز  ومامها سفاح،إالطاغوت كفرها مباح، شعبها نباح، لواؤها جالد، 

العالقة بينهما عالقة الحب  والقصيدة رمز للذات الشاعرة، ورمز للقصيدة، وللوطن

.)1(الوقار الجليل والكبير

ول الفرار من هذا العالم نظرا للتناقضات التي عاشها الشاعر في مدينته، حا

 ليسكن عالما جديدا، عالم غير العالم المرئي، ليرتقي في سلم الصعود ذوبانا فيه،

الخراب، لكنه يستيقظ على  وتوحدا بالذات النورانية الكفيلة بانتشاله من هذا التناقضو

را حقيقة مريرة، هي أن هذا التوحد لم يكن إال وهما خادعا مزيفا، كما يجد نفسه أسي

عدم اإلدراك، لذا يقول الشاعر في المقطع األول من  والشك والعجز والضياع وللتمزق

:"يا امرأة من ورق التوت"قصيدة 

(...)توهمت أنك أني

يا جسدا محفوفا

)2(بالظلمات،

:وفي المقطع الثاني يقول

يسكنها الريح

وتلف حناياها أوراق

من التوت

)3(وغابات للشوق اآلنية

 اإلحباط وتثير مشاعر الضياع...) توهمت، يسكنها، تلف(:فعالإن هذه األ

العجز عن تفسير العالم، إال أن الشاعر بعد كل ذلك يعود إلى يقين أكيد، هو أنه كان و

)1(-�έυϧϳ��ϲϧϭΩόγ�Ωϧϫ��Υί έѧΑϟ�ϥϭϳΩ�ϲϓ�ι ϧϟ�ΔρϠγ�ϲϓ�ˬϲΗϧϳΩϣ�ΓΩϳλ Ϙϟ�ΔϳΎϳϣϳγ�Γ˯έϗϭ��έϋΎηѧϠϟ�ϥϳϛγѧϟ�ௌ�ΩѧΑϋ
.195 ،194 ص ،حمادي

.139، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.140 المصدر نفسھ، ص-)3(
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 يعود مرة أخرى لالستسالم، ومفتونا بالرعب، يا امرأة غائبة، من عصر الزور،

.العالم الغامض عالم الضياععجزه في هذا  وشكه، وعدم إدراكه وللتعبير عن ضياعهو

، فإننا نالحظ أن كل سطر من المقطع "فكإلال يا سيدة ا"وإذا انتقلنا إلى قصيدة 

عدم الثبات، فالشاعر استعمل هذا األسلوب  والخامس يبدأ بفعل، داللة على الحركية

مدلوالتها التي تستجيب لحركية النفس المضطربة  وحركية دوالها وليجسد خصوبة اللغة

:)الخامس(قول الشاعر في المقطع ك

ركوب الرعببتعري 

تهفو بجناح

يكتنز سر البرق

ينهش أطياف السحر

)1(ينشد مفعول الماء

 مقطع أوهذه العبارة تحمل شحنة داللية عميقة، إنها أشبه بصورة سريالية، 

أسطوري مجهول األصول، كما تستوقفنا أيضا في المقطع نفسه من القصيدة نفسها 

: عبارة

يسترق السمع

يفتض اللحظة

)2((...)النزوات و النزق السنيفيحتر

وهي محاولة لخرق الزمن، زمن من االفتراض الالمنطقي، الذي يستوعب هذه 

تصنع  واللغة، داخل هذه المعاناة تلتحم الكتابة، وإنها معاناة اإلنسان: المنعطفات الداللية

هذا ما يعرف بالزمن الحداثي  و األزمنة،لنفسها زمنا اصطالحيا ال منطقيا يخترق جميع

هو زمن يمتلك القدرة على  والذي تبنته الحداثة الشعرية في كتابات عبد اهللا حمادي،

لتعميق الداللة التي هي أكبر من ) األنا(إعادة البناء من جديد، فيضيف حضور الشاعر 

ادة أولية مفككة داللة اللغة في وضعها األحادي، إنه الزمن الذي يحول اللغة إلى م

.)3(يتصرف فيها الشاعر كيفما شاء

.160، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.160، صالمصدر نفسھ -)2(
)3(-�έυϧϳ��ϲϧϳϧη�ௌ�ΩΑϋ���ΓΩϳλ ϗ�ϲϓ�Γ˯έϗ��ϙϓϹ�ΓΩϳγ�Ύϳ�ϻ��ΔρϠγ�ϲϓ�ˬΥί έѧΑϟ�ϥϭѧϳΩ�ϲϓ�ι ϧϟϭ��έϋΎηѧϠϟ�ϥϳϛγѧϟ

.132 ص د هللا حمادي،عب
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يا امرأة "األفعال في قصيدة  وبواسطة الزمن –ولتجسيد ذلك نجد الشاعر يعلل 

استسالمه، فما هو إال صانع كلمات يفشل في تقديم  و سبب عجزه،-"من ورق التوت

 لذة اللقاء،أي شيء لمجتمعه، لكنه يبرر سبب هروبه من هذا العالم إلى لذة التوت، 

الحلم بأعراس مستقبلية لمدينته المحمومة باألحقاد، أال تراه يقول في المقطع الرابع و

:عشر من القصيدة

ال أحد ينفض عن هذا اإلثم

غوايته

فحبال مدينتنا

نزوتُه ويحكمها العهر

فكيف أقاوم فعل العشق

)1(و طلعته؟؟

أحقادها ثم يروح يحكي  والمدينة،آالم  ووالشاعر تتقاسمه اآلالم بين فتنة الرحلة

:تفاصيل عذاباته في المقطع نفسه

خمرته وأنا المخمور(...) 

كنت قديما يسكنني

)2(شيء من فضل غوايته

استسالمه التام للشهوة،  وإلى أن يصل إلى البيت األخير، فيعلن توبته النهائية،

:خر المقطع الرابع عشرآفيقول في 

يا امرأة من عصر التوت

)3(...لعنته وا أشهى الجسرم

تواترها في القصيدة، لوجدنا نسبتها تتفاوت من  وولو قمنا بإحصاء نسبة األفعال

يلي جدول يضم األزمنة  فيما و، للشاعرالشعورية ذلك حسب الحالةو زمن آلخر،

.تنوعها والثالثة المتواترة في القصيدة

فعل األمرالفعل المضارعالفعل الماضي

.153، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.153، صالمصدر نفسھ -)2(
.155 المصدر نفسھ، ص-)3(
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  علق-توهم

 توهم -كنت

- سلمت-كنت

-عاود تطلعت

- كنت ترشفت

-كانت كنت

   كنت-كنت

  كابر- كنت-كان

  أحكم-ناظل

سافر

- تقام- تدرس- يرتد- يركب- تنشر- ايقن- تلف-يسكن

- ترسو- تنشر- يسكن- تنهش- تلفظ- يذرع-تحمل

- ألتقط- ترهق- يهزم- يرهق- يغمد- يكبر-تعبث

- يغمر- تسرق-يسرق - تغري- تدفع- ألوذ-أحترف

- يرتج- تقترب- تقتات- تذوب- تبوح- تدفن-ينهب

- تتوعد- يغري- تقترب- تعيد- تنهش- تنقاد-ترتج

- أنقاد- يغري- يحترف- يوقد- تغمر- أرتد-يركب

- يراود- يعبر- تتحدى- ينشر- يغري- يرهق-أنتشر

- يرسم- يخلق- تطارد- أوزع- أكتب- أعود-ألوذ

- أرد- أعيد- أرحل- أهش- أتأهب- أرتاح- أنشر-تغرق

- أحرق- يعرش- أكتب- أنشر- يعود- أمد- يعيد-يخذل

- ينفض- يزني- تنام- تقترب- يركب- تأسرني-يقاوم

- يعبر- يمد- يرهق- يرتاد- يسكن- يسكب- أقاوم-يحكم

- نعلن- تشتاق- يعود- يعود- يكون- يسلب-أغض

 نعزف- تنهال- تركب-تنساق

 دع-دع 

شعري عند عبد اهللا حمادي تأسيس لعالم جديد بواسطة الكلمات، إنهالنص ال

فالشاعر يتخذ من الواقع ركيزة. ال يتكلم عن العالم بقدر ما يتكلم بلسان حال العالم

تحرر من العقل إلى  وأو أساسا صلبا ليعيد بناء عالمه المنشود، إنه تجاوز للواقع،

.الالعقل

قة تضاد مع الكلمة بمعانيها الكالسيكية فيشحنها وشاعر الحداثة عليه أن يقيم عال

نبعاث اال وموتال و،البناء وهدمال  سلملىإيخضع المفردات  وبدالالت جديدة،

 من قيود المعاجم التي أضحت أغالال االنفالت فيجعلها تمتلك القدرة على ،متواصلين

القاموس فيحرر الشاعر في كل ذلك بمثابة الفارس الذي يغزو أرجاء  وتكبل الكلمات،

."روالن بارت"يعيدها إلى درجة الصفر بتعبير  والكلمة،

لذلك صار لزاما على المتلقي أن ال يدخل محراب النص، إال بعد أن يتجرد من المعاني 

. لذاته تتفاعل مع النصفاسحا المجالالقديمة 
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حواجز الزمن " يا امرأة من ورق التوت"لقد تخطى عبد اهللا حمادي في قصيدة 

 قد عمد فيها على تحريك جملة من األفعال، والكالسيكية الذي فقد أهميته في النص،

.صاغها في عالقات زمنية مختلفةو

كان العصب الحقيقي لها هو الفعل  وقد طغت صفة الفعلية على هذا النص،و

 فأعطى نوعا من الدينامية ،من جملة أفعال القصيدة %94المضارع الذي شكل نسبة 

بنسبة قليلة في المشاهد األولى، لكن سرعان ما تأخذ في التزايد حتى تصل التي تبدأ 

.ذروتها في المقطع األخير

قد سيطرت على المقطع األول في  و،%5أما أفعال الماضي فقد شكلت نسبة 

بينما لم تتعد أفعال ) وصف حال الشاعر(الوصف  والقصيدة لمالءمتها لصفة التقرير

.%1األمر في القصيدة

 ارتكزت القصيدة في تأسيس مسارها الحركي على صيغ األفعال، أسماء كما

 الفعل ة سيطرفيما نلحظ في النص، %14جاءت بنسبة  وأسماء المفعول، والفاعل،

:قول الشاعرفي الماضي على بداية القصيدة 

(...)توهمت أنك أني

يا جسدا محفوفا

بالظلمات

)1(علقت عتابي على باب مدينتكم

 داللته تتجاوز أنهدوء نفسية الشاعر، إال  وا المقطع يدل على السكونوإن كان هذ

.الماضي لتحلق في فضاء زمني شاسع

.كمثال لتأكيد هذا التجاوز الذي اعتمده الشاعر) توهمت(نأخذ الفعل 

 مجمل دالالت المقاطع هذا الفعل هو محور القصيدة الذي تدور حوله: توهمت

 زمنه الحقيقي هو أنلنحوي يدل على صفة الماضي، إال إن كان في الواقع ا و،األخرى

انقضى األمر، لما كان  ويئس منها، والحاضر؛ ألن الشاعر لو كان قد توهم الوحدة

" بالحالج"تذكرنا كلمة الوحدة  ويسعى للتوحد بها، و،امرأتهيخاطب و يجادل في النص

:عندما قال

.139، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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من أهوى أنا وأنا من أهوى

ا بدنانحن روحان حللن      

تأكد منها، فإن عبد اهللا حمادي مازال  وقد حقق الوحدة" الحالج"وإن كان 

في  ولم ينقطع لحظة في النص عن هذا الوهم الذي ظل ينشده في كل كلمة، ويتوهمها،

لو أن هذا الفعل كان ماضيا حقيقة لما كانت القصيدة، ألن  وكل سطر من القصيدة،

إن كان يعلم أنه لن يتحقق إال أنه يبقى  وم بالتغيير،استمرار الوهم يعني أن الشاعر يحل

.ينشد الكمال

ينطلق مندفعا نحو  وإنها قمة التجاوز التي تجعل الماضي يتخطى قيوده الزمنية،

:من النصوفي ما يلي شاهد  المطلق،

كانت و...وحدي كنت

ثالثنا

يوقد نار الشهوة (...)

يحترف العري

كانت و...وحدي كنت 

(...)وثالثنا 

يوقد نار الشهوة

يحترف العري

)1(يغري بالظلمات

يعود بنا إلى  ويدل على ماض سحيق) كانت وكنت،(إن تكرار صيغة الماضي 

يغريهما  وحواء ينعمان بالجنان، لكن الشيطان يتدخل وبداية الخلق حيث كان آدم،

 بالظلمات،شبح الخطيئة يطارد اإلنسان حيث الشيطان يغري  وبالمحرم منذ ذلك الحين

عبر عن  وآلمه استمرارها، وقد أدرك عبد اهللا حمادي هذه الحقيقة ويوقد نار الشهوة،و

هذا االستمرار في شعره حيث سرعان ما قفز بعد الفعل الماضي إلى الفعل المضارع 

.تلتهم ألسنته نفسية الشاعر واللهب الذي يتقدم وإنه النار). يوقد(

.148، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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تأكيد ) يحترق(دعمه بمضارع ثان  و الذي أردفهوقد أراد من استعمال هذا الفعل

تفيد ". "االستمرارية"تأخذ داللة ) كنت، كانت(استمرارية هذه الخطيئة فالفعل الماضي 

يؤكد  و،)1(" صيغة الزمن الذي يفيد معنى الحدوث المتكررأومعنى ما يجري عادة، 

 الماضي، غير أن الذي يدل في أصله على" كانت"ذلك أكثر النقاط التي تلت الناسخ 

 هذه النقاط تمنحه زمنا متواصال ال محدودا حيث تترك المتلقي يشارك في ملء الفراغ

.إنتاج النصو

ذلك بتخطي القصيدة  واستشراف المستقبل، ووزمن القصيدة ككل هو الحاضر

 لمعالم اناك طمستماهيها في الزمن المطلق، فيظهر كأن ه ولمستوى الزمن الخارجي

الشاعر يعيش في زمن هارب من عصر التوت، ربما قد تعمد عبد اهللا ، ألن الزم؛

.حمادي تغييب الزمن ليمنح قصيدته بعدا ميتا فيزيقيا

 ،"رباعيات آخر الليل: " قصيدةفي األفعالومن القصائد التي شهدت تنوعا 

:مثالنا على ذلك قول الشاعر في الرباعية التاسعةو

έγѧѧϗ�έѧѧϳρϟ�έѧѧγ΄Η�ΎѧѧϛϳϠϣ�Ύѧѧϳ�ϡέλ ѧѧϗ�ΑΫѧѧϣϟ�ϥѧѧϣ�ϡϳѧѧϘΗ!

ϯمت نفذت ملء حظك جھرا أن έΩ�ϡϬϳѧѧϓ�Εѧѧϧϛϭ�ΕΣΑΗѧѧγϭ

˯Ύϳѧο�ϲΗϼλ �Ώϫϭ�ϲϧϠηΗϧΎϓέѧѧѧϣ�ϙέϳηѧѧѧΗγϳϟ�ϱέΑѧѧѧλ �ϥ·

ϑ ѧϳΣΑ�ΏΎѧϫ�ϭϟ�ϕϭΫϟ�έΫϋϭέѧρ�ϙΗϼοѧόϣ�Ϫϳϓ�ΕϭΗγ)2(

: الماضي المتمثل في: توحدت األزمنة الثالثة  وففي هذا المقطع اجتمعت

، أما األمر )أتأسر، تقيم، يستشيرك: (المضارع المتمثل في و،)بحت، استوت استت،نفذ(

، ظاهرة التنوع الزمني هذه مست جميع رباعيات ...)انتشلني، هب، أعذر(فجاء في 

.المتأمل في هذا التنوع يلحظ غلبة زمن األمر، ثم الزمن الماضي فالمضارع والقصيدة

تعتري  و التي تعتري النصالحلزونية لحركة إلى تلك اهولعل طغيان أفعال األمر مرد

استعطاف، فاألمر الذي وظفه الشاعر  وأيضا نفسية الشاعر، فهي دائما في حالة مناجاة

.المرغوب فيه ويوحي بااللتماس لغرض استمالة المحبوب

.87، ص1994وجھاتھ، دیوان المطبوعات الجامعیة، و زمن الفعل في اللغة العربیة، قرائنھ: عبد الجبار توامة -)1(
.57، صالسكین و البرزخ:عبد هللا حمادي -)2(
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، هي أيضا تنوعا في األزمة، إال أن "السكين والبرزخ: "قد شهدت قصيدة وهذا

 الطاغية على باقي األفعال في حين يحتل فعل األمر المرتبة األفعال المضارعة هي

.الثانية

الدينامية الدالة على  وطغيان الفعل المضارع في القصيدة يؤدي إلى نوع من الحركية

 النص  منحالتفاعل معها، فهو يتحلى بوظيفة رئيسة تتمثل في وألحداثلمعايشة الشاعر 

 .الحيوية الحركةدرجة عالية من 

:نا على ذلك قول الشاعر في المقطع الثالث من القصيدةومثال

(...)المطلق ويتساوى المحدود

حمامات لها وقع الصبايا

على فراش القلب

تسألني السيف الذي أغمدته

منذ الطفولة في عينيها

)1(تسألني الوردة المخبوءة في اليقين...

النهائية، كذلك من المؤكد أن النصوص الشعرية الحداثية ترزح بالمعاني ال

 الفعلواحدة من النصوص الحداثية الفذة التي يتحول فيها " السكينو البرزخ: "قصيدة

 رموز إشعاعية، يتحول بموجبها النص إلى نصوص حبلى بالمعاني وإلى دوال

عدد ال يحصى من التأويالت بفضل ما في خصائصها النحوية من كثافة  والدالالتو

 ،..)المطلق، تسألني السيف، تسألني الوردة و، المحدوديتساوى: (ـك، خالقة إبداعية

 من األفعال تجعل النص  هائالا تنوع على يحوي هو أيضا"الشوفار"  قصيدةنصو

بهذا يؤسس الشاعر لغة االختالف، كما أن  ودالليا،وشبكة من الدوال المختلفة زمنيا 

 عالم الكتابة، ألن كل زمن اختالف زمنية األفعال توحي بالرؤية الجدلية التي أقام عليها

.متنوعة ومن األزمنة الثالثة يبوح بدالالت مختلفة

م الزمني لهذه القصيدة يلحظ هيمنة الفعل المضارع على باقي األفعال روالمتأمل في اله

.المستقبل معا و ألن الفعل المضارع هو األنسب في التعبير عن الحاضر؛األخرى

: القصيدةيقول الشاعر في المقطع األول من

.120، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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يحاصرني تاريخ عينيها

يلقي لي على شفة الهزيمة

...يتجدد السفر المؤبد للحنين

البدايات... المسافات ومشق

"الكاهنة"بين  وما بيني... 

وال ينثني نغمي

)1(!أقطعها أم تقطعني؟

يحاصرني، يلقي، ينثني، : (من خالل هذه األفعال المضارعة وإن الشاعر

لى خرق الذات عبر مشروع الكتابة الحداثية، كتابة تنطلق إ، يسعى .)..أقطعها، تقطعني

من رغبة البحث عن كينونة الذات المستلبة، لذلك جعل زمنه الذاتي، زمنا انطوائيا 

التميز عن طريق األفعال المضارعة، بادئا بتثوير  ومعزوال، يحقق ألسلوبه الفرادة

سفرا عموديا داخل " الشوفار"فكانت دواخله قبل أن يؤسس عالمه الذي سيقيم فيه، 

).الفعلي(الكون الزمني 

يلحظ تباينا واضحا في تواتر األفعال، حيث " ستر الستور: "والمتأمل في قصيدة

كان للفعل المضارع الحظ األوفر ثم  و،المضارع وفعال موزعة بين الماضيجاءت األ

:مثالنا على ذلك قول الشاعر والفعل الماضي،

كالطم الموج

وانداحت خواطره

وهام بالساحل الموعود

)2(مجراه

.168، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.2، صقصیدة ستر الستور: عبد هللا حمادي -)2(
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:أما الفعل المضارع فجاء في

هوى بنفسك

فأهواه...يهواني

وطيف عرشك يلقاني

)1(فألقاه

الدينامية، مما  ولقد وظف الشاعر هذين الفعلين ليكسب نصه نوعا من الحركية

األفكار  و المشاعراألمل، كما يحمل هذين الفعلين داللة تصوير ويجعله ينبض بالحياة

.التي تختلج في صدر الشاعر المتصوف

ومن المظاهر الحداثية البارزة في هذه القصيدة تكرار الفعل ذاته سواء على 

ا ملحوظا رمستوى الجملة الشعرية أو على مستوى المقطع فهذه الظاهرة سجلت حضو

على التأثير الذي تكرر في جملة واحدة للتأكيد ) يهوي(في القصيدة، فنجد مثال الفعل 

الذي ال يستطيع االنفالت منه، إضافة إلى تكرار الفعل  ويعيش تحت ضغطه الشاعر

 انحالل الشاعر في تلك األفكار و في انصهارالذي يعبر عن شحنه داللية تتمثل) يلقى(

.وتأسره الرؤى الروحانية التي تتملكهو

وهي تشغل محورا دالليا  )...حنت، ألهب، هام:(ـ أخرى المكررة ك أفعاالأيضانجد و

. المتأججةمشاعره و تصور لنا عاطفة الشاعرواحدا، حيث

من خالل ما تقدم، نالحظ طغيان الفعل المضارع على الفعلين اآلخرين 

يا امرأة " و،"السكين والبرزخ":  الحداثية كقصيدةهفي أغلب قصائد) األمر والماضي(

..."وفارالش"و ،"ال يا سيدة اإلفك" و،"من ورق التوت

 الحداثية للشاعر نوعا من أكسب القصائدقد  تواتر األفعال المضارعة أنحظ ونل

مجيء معظم األفعال  و،بالتجدد واالستمراريةنبض ت االدينامية، مما جعلهو الحركية

 بعث األمة العربية من جديد يمتصلة بياء المخاطبة له مغزاه عند الشاعر، فهو يأمل ف

 نفسها في هذا العالم المتناقض الذي يحمل شعار البقاء لألقوى،تفرض  وترفع التحدي،ل

يعم السالم في  ونرجو أن يتحققو األمل، ونحن بدورنا نتقاسم مع الشاعر هذا األلمو

.اإلسالم وأرض السالم

.1 ص،قصیدة ستر الستور: عبد هللا حمادي -)1(
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من القصائد التي احتضنت هذا الفعل،  وأما الفعل الماضي فقد احتل المرتبة الثانية،

.وصف حالة الشاعر وذلك لمالءمته صفة التقرير، و،" الستورستر" و"مدينتي: "قصيدة

حضوره في بعض القصائد  وده في القصائد الحداثية للشاعروأما فعل األمر فقد قل ور

بذلك فهو  و المستقبلي،يريقد وظفه الشاعر رغم قلته للتأكيد على التغ وكان محتشما،

.صالحاإل و التغييرمن أجليتحد مع الفعل المضارع  ويساند

 "عبد اهللا حمادي"ومن الظواهر األسلوبية التي ميزت القصائد الحداثية للشاعر 

التي شهدت هذا التكثيف خاصة " مدينتي"قصيدة : مثالنا على ذلك وظاهرة تكثيف الفعل،

).الخامس عشرو الثامن: (في المقطعين

:يقول الشاعر في المقطع الخامس عشر

تخيري،... تعجلي

)1(.ريـتفج... توددي

نلحظ هنا أربعة أفعال بصيغة األمر دون فاصل اسمي، جاءت لتحمل داللة 

 أن يتعجل ولكي ينهض من سباته، لهذا الوطن من الشاعرهي دعوة و التتابع، والسرعة

 هما سبيله نحو االنفجار الصحيح والتودد،و خيرتيحسم أمره دون أن يهمل الو

. الوطن الجريح من سكين األعداءنقاض هذاإهو النهضة من أجل  واإليجابي،و

تعددت دالالته، حيث استثمر الشاعر  و"مدينتي: "تعدد الزمن في قصيدة ولقد تكثف

.المستقبلالماضي، الحاضر، : األزمة الثالثة

:وللتدليل على ذلك نجد

 ، هي أفعال تحمل داللة االنهيار)انهوى، استوى، تفشى: (في قوله: لزمن الماضيا -

.في هذا نغمة تشاؤمية كبيرة وقضاء الحاصلالو الدمارو

، جاءت هذه األفعال بصيغة )، تعلمون، تجهلوننتسألو: (يتمثل في: الزمن الحاضر -

.1995ش فعال في أزمة يالمخاطبة، مخاطبة الواقع المع

، هذه األفعال تحمل داللة )أوقفوا، أدركوا(يتمثل في : زمن المستقبل أو فعل األمر -

اعر يدعو الشعب إلنقاذ ما تبقى قبل فوات األوان، فالوطن غال يجب ل، فالشراألم

.إنقاذه في المستقبل القريب من يد السماسرة المتعصبين

.114البرزخ والسكين، ص :  عبد اهللا حمادي-)1(



النحوية البنى أسلوبية :الثالث الفصل

213

افر، لتشكل حداثة لغوية تحمل ثالثة ظإن األزمنة الثالثة في هذه القصيدة تت

 هو ومناجاة في الحاضر، ومناداة والحزن في الماضي، والتشاؤم: مدلوالت رئيسة

المستقبل الذي يرسم أمال، هذا الزمن الهارب الذي و البرزخ الفاصل بين الماضي

هكذا نبقى نحلم بمستقبل زاهر  ويهرب، ونبحث عنه، كلما توقعنا وصوله يفلت منا

.مضيء بآللئ نورانية تضيء الكون برمته

يقول " الشوفار"من قصيدة ونلحظ أيضا ظاهرة التكثيف في المقطع السادس 

:الشاعر

أبعثره... ورق يبعثرني

أبدده... يبددني

)1(...أحمله... يحملني

ل في هذا المقطع يمكننا من التطلع إلى مظاهر الشخصية افعإن تكثيف األ

يبعثرني، أبعثره، (الرفض  والتجاوز والقلق واالنفعال واإلبداعية من خالل حالة التوتر

شفها هذه األفعال المتتالية دون  تكوهي دالالت ،...)يبددني، أبدده، يحملني، أحمله

د الحالة العصبية للشاعر التي تمنح للنص الشعري مزيدا من النغم س هي تج،فاصل

 حركيا يزيد من حيوية و تبث فيها لونا زمنيا، المجازية صورا إيقاعيةهعلى صور

.نبض النص الشعري الحداثيو

 عن األسئلة التي مباشرة من شأنها أن تقدم إجابات غير فظاهرة تكثيف الفعل

تؤرق المتلقي كما أنها تقوم بإحداث الصدمة لديه، فكأنها تثير انتباهه أو تزيد من 

.تحاوره معها وتركيزه

 إذ ،المتلقي وعتبر وسيطا مهما بين الشاعرتتكثيف الفعل ظاهرة وهكذا فإن 

، أحاسيس الشاعر التي يحملها النص إلى القارئ مباشرةو يعمل على نقل انفعاالت

للنص، فيتفاعل معها بفضل ما تثيره تلك األفعال من فتدخله في الحقل المغناطيسي 

.فضول للقارئ واستفزاز

.173، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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:داللته الحداثية وةزمن تداخل األ-1-3

حيز كل  و التي يتشكل منها إطار كل حياة،الزمن هو المادة المعنوية المجردة

 عن التعريف - تقريبا-ت مفهوم الزمن في كل الفلسفاوقد ابتعد كل حركة، وفعل

 لكن مظاهره رغم ذلك لبينة جلية في كل مناحي الحياة والشامل الشافي النهائي،

.قطاعاتهاو

.وليس له في هذه المظاهر مجرد حضور، بل إنه لفاعل فعله الخفي المباشر أينما وجد

 إبانة حقيقته هذه، فخرج به عما كان منحبسا فيه من قد كان للفكر الحديث فضُل

 حركة توالي أيضاال هو  والحياة، وقضية الموت وارتباط مستمر بالمعتقدات الدينية

.الفصول، فهو يشمل كذلك ميادين كثيرة أخرى من الوجود البشري والنهار والليل

 كل ميدان منها يوازيه وومن هذه الميادين ميادين تعني الموضوع مباشرة،

هو ما يأتيه اإلنسان يوميا من  ولتاريخ،من هذه األنواع ا ويختص به نوع من الزمن،و

 النوع الزمني الثاني الذي يقابل التاريخ األسطورة، و،أفعال ليصنع العالم الذي يطلبه

 ،هي ضرب من زمن مطلق تتحرر فيه الموجودات من كل القيود المادية الطبيعيةو

.األشكال ولتتخذ ما تشاء من المحتويات

هذا النوع الذي نسميه عامة بالزمن النفسي  ونفسها،ومن الزمن ذكرى الزمن المنصرم 

.سواء في مستوى الذاكرة الواعية أو في مستوى الال وعي

كل هذه األنواع من الزمن قد نتفاعل  وأعمارها، وواألشياء نفسها لها زمنها الداخلي

ة الزمن المعني في الحال ومعها من خالل الفرد أو من خالل الجماعة التي تنتمي إليها،

األولى هو الزمن الشخصي الفردي، أما المقصود في الحالة الثانية فهو الزمن 

.)1(االجتماعي العام

وإن كان الزمن مفهوما أدبيا أو مادة أدبية خالصة فإننا نكتفي بالنظر إليه في 

لكنه مفهوم فلسفي قبل كل شيء، بل إنه لمن  وحدود النصوص األدبية المقترحة فقط

.)2(االحتراز وأدعاها إلى االحتياط وأكثرها إشكاال وفلسفيةالأدق المفاهيم 

.8 ،7، ص1988، 1داللتھ، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط ومفھوم الزمن: عبد الصمد زاید: ینظر -)1(
.13 المرجع نفسھ، ص-)2(
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  في قصائده الحداثية هو زمن التحول"عبد اهللا حمادي"الزمن الذي ينشده 

لما كانت اإلرادة اإلنسانية هي المتحكمة  و،ضع لإلرادة اإلنسانيةاالتداخل، إنه زمن خو

تغيير العامل وصنع التاريخ، على تغيير نفسه و قادر في زمان العالم، فإن اإلنسان

 الذات، يحكمه ىانبثاق لقو وتجسد لهذه اإلرادة وليالمتحول هو تشك والمتداخلفالزمن 

فهو الزمن النفسي الذي : "التجاوز الذي يمارسه اإلنسان على القيمو منطق التغيير

ا أو  هذا الزمان إذن ليس زمانا مادي،)1("ينصب على المكان يضفيه اإلنسان على القيم

ليس حامال لقيم ثابتة، بل هو زمن حركي تحولي باستمرار ال ينقطع عن  وواقعيا،

ال يسقط الماضي سقوطا تاما، بل بقى معلقا على جدران  وال يدمره تدميرا، والماضي،

حافرا على بناء مستقبل جديد يتوالد باستمرار،  و-ايجابياته و بسلبياته–الذاكرة 

.)2(دايةفالماضي هو الدافع إلى الب

:"أدونيس"صيرورته، يقول  ويمثل هذا الزمن الحداثة؛ ألنه سياق حركية الفكر،

 ألنها متصلة في حركية ،زمانية: ال زمانية في آن ولحداثة زمانيةايبدو لي أن  "

ال زمانية؛ ألنها رؤيا  وتجاوزه، و إبداعية اإلنسان متواصلة في تطلعاتهيف والتاريخ

.)3("تحتضن األزمنة كلها

المستقبل،  والحاضر والفواصل بين الماضي و فيه الحدودىلغالزمن الحداثي إذن زمن تُ

لعل  وفهو ليس خطيا، بل لحظات تتحد كل واحدة منها بقيمتها اإلبداعية ال بخطيتها،

الهيام به هو الذي جعل يوسف الخال يؤسس مفهومه للحداثة  وهذا الوجود الزمني الكلي

الحداثة في الشعر ال تعتبر مذهبا كغيره من " :ق، أال تراه يقولعلى فكرة الزمن المطل

ال تكون وفقا على زمن  والمذاهب، بل هي حركة إبداع تماشي الحياة في تغيرها الدائم،

.)4("دون آخر

  هو زمن متحرك ال يعرف االستقرار"عبد اهللا حمادي"ـوالزمن في القصائد الحداثية ل

.ي الموت األكيد لهذا الكونتوقف الزمن يعن وال الثبات،و

ار الحقائق بالتعاون مع دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ث، دیدراسات في الشعر السوري الحد: وفیق خنسة -)1(
.47، ص1982، 2ط
 األصول والرؤیا الشعریة عند أدونیس، دراسة في المنطلقات و إستراتیجیة الشعریة: بشیر تاوریریت:ینظر -)2(
.72، ص2006، 1النشر، الجزائر، ط والمفاھیم، دار الفجر للطباعةو
.110، ص1989، 2لعربیة، دار اآلداب، بیروت، طالشعریة ا: أدونیس -)3(
.7، ص1الحداثة في الشعر، دار الطلیعة، بیروت، ط: یوسف الخال -)4(
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:  مفهومه لفكرة الزمن في معظم قصائده الحداثية"عبد اهللا حمادي"وقد جسد 

 "ال يا سيدة اإلفك" و،"مدينتي" و،"يا امرأة من ورق التوت" و"السكينو البرزخ: "كقصيدة

 في معظم هذه القصائد نلتقي بزمن و،"ستر الستور" و"جوهرة الماء" و"الشوفار"قصيدة و

بزمن الالشعور، هي أزمنة الشاعر الذي أراد أن يعيش في  وبالزمن الداخلي، والذاكرة

.كوكب نوراني بلوري

يتخطى الزمن الخارجي ليدخل الزمن الداخلي، غنه  و أراد أن يتجاوز"عبد اهللا حمادي"

.أراد أن يأتي بالحلول الالواقعية من الداخل ال من الخارج

إنما هو ساحة لدينامية  و ليس له وجود ذاتي متميز"ديعبد اهللا حما"الزمن عند ف

.أحيانا في خارجه واإلنسان، أهم ما يعكسه هو حركة اإلنسان في داخله

وحيدا، إنه  و، لتصبح زمنا واحدا)الماضي، المضارع، األمر(تتداخل األزمنة 

ن التجربة أجزائها؛ أل والساعات، بل بالثواني والزمن الحداثي، زمن ال يتحدد بالدقائق

 أشبه ما تكون بالحلم الذي ال يدوم إال بضع ثوان، أو "عبد اهللا حمادي"الشعرية لدى 

 في المقطع الرابع من "عند عبد اهللا حمادي"قد تجلى الزمن الحداثي  وأقل من ذلك،

":السكين والبرزخ"قصيدة 

)1())كن(( و))كان((وأمره بين 

: يقدم نفسه وفق إرادة إلهية قال تعالى وهنا يخترق األزمنة العادية،" كن"ففعل 

 ُكُونفَي كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش ادِإذَا أَر هرا أَممِإن)2( حيث تحضر األشياء قبل ارتداد ،

هذا ما نراه في المقطع األول من  و،)3(هي سرعة ال يمكن تحديدها زمنيا والطرف

:الشاعرحين قال " يا امرأة من ورق التوت"قصيدة 

(...)توهمت أنك أني

يا جسدا محفوفا

بالظلمات،

علقت عتابي على باب مدينتكم

احترق العشق

واللعب األهلة بالوحشة

.121، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.82 اآلیة :سورة یس -)2(
.112، صأفقیة التأویل و شعریة الرؤیا:محمد كعوان: ینظر -)3(
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)1(...والغارات المهزومة

ذات امرأته، فإنه كذلك حاول  ووإن كان عبد اهللا حمادي لم يفصح عن طبيعة

هو الالزمان مطلق، زمن المكان في القصيدة، زمانها  واإلفالت من عنصري الزمان

لى بداية الخلق، ثم يرجع به إلى الزمن إهمي من عصر التوت يعيد الشاعر  وهارب

.الواقعي، ثم يتماهى في زمن خيالي صرف

مرة هو مكان  وأما مكان القصيدة فهو الالمكان، فهو مرة مدينة غريبة المالمح،

  المليء بالمتناقضات،مرة هو محراب تلك المرأة و،)أعراس من نور فوقية(فوقي 

مظاهر الحداثة في القصيدة، التي حاول الشاعر بموجبها أن يقفز  وهذه أبرز سماتو

سبح في عالم صوفي سريالي يالمكاني، فهو  والالمحدود الزماني وإلى آفاق المطلق

.المكان وغامض الزمان

 سيدة ال يا" داللته في قصيدة  وويتخطى الشاعر أيضا نواميس الزمن التقليدي

 الحاضر،و ، الماضي:تتداخل فيه األزمنة جميعا وليخلق زمنا حداثيا تتنوع" اإلفك

:يتضح ذلك في المقطع الثاني من القصيدة والمستقبل،و

!!ما أطغى القبلة تنهال على مهل

تعبر شطآن السوء،

تقيم شعائر قداس،

ترفع ألوية النصر،

تبيح حدائق غلبا،

تعتصر الكرم،

 السكرتسكر من سكر

تتوسد غابة أمجاد

(...)يكنفها خبل موعود

ينتحر العري على أقدام

)2((...)مدائنها

.139، صالسكین وزخالبر: عبد هللا حمادي -)1(
.157 المصدر نفسھ، ص-)2(
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للشاعر عيد ت و، تنهال معها اللغة شالال من األسئلةالوله وإنها لحظة االكتشاف

، تعبر شطآن )1("التي ستقص عددا من الكلمات تنوء تحت ثقلها الذاكرة" ،ذاكرته األولى

تعصر  وتبيح حدائق غلبا وترفع راية تحت النصر، وئر المقدسات،السوء، تقيم شعا

 نرى قوة استبطان المعنى من نفس اتفي هذه العبار وتسكر من سكر السكر، والكرم،

ليس ذلك من قبيل التأكيد اللفظي، بل هي محاولة مضنية  و،)سكر(الجذر اللغوي 

عن البوح، إنها اللحظة لتفجير المعنى القابع خلف حجب اللغة، المعنى المستعصي 

العميقة لشبق الخيال في مراودة الداللة المتمنعة، الخيال الذي يلجأ إلى االستزادة بما 

) حدائق غلبا(وعد به الصالحون في نعيم الجنة، ليبلغ ذروة المعنى المعبر عنه قرآنيا 

تبقى نهاية المقطع  وال خطر على قلب بشر، وال أذن سمعت وحيث ال عين رأت،

.زمنها الهارب من قبضة العصور وفأسا يحفر صخر اللغة(...) لنقاط الثالث با

 هو زمن متداخل، زمن مطلق، ال يخضع لمعايير الزمن الشاعرفزمن 

 عالم الرؤيا الذي يضيع فيه الشاعر، والتقليدي،و لعل هذا الزمن الالمتناهي يتناسب

.مثالواقع عن  هو بحثو

.131صمحمد العمري،  و محمد الولي:بنیة اللغة الشعریة، ترجمة: جان كوھین -)1(



النحوية البنى أسلوبية :الثالث الفصل

219

:يةـــى التركيبـ البن-2

: تعريف الجملة-2-1

 الذي "الزمخشري"منهم ، ف في تحديد مفهوم الجملةىلقد اختلف العرب القدام

ذلك ال يأتي إال  ولى األخرى،إالكالم هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما "يرى أن 

 ضرب زيد:  نحو قولكسموا بكر صاحبك، أو في فعل وزيد أخوك،:  كقولكسمينافي 

.)1("تسمى جملة وانطلق بكر،و

هو الذي يسميه  وأما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه،: "ويقول ابن جني

.)2("جنيت منه ثمرة معناه، فهو كالم وفكل لفظ استقل بنفسه،... النحويون الجمل

أن الكالم عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد : "ن يعيش أيضا ابويرى

.)3("زيد أخوك، قام بكر: نحويسمى الجملة، و لمعناه،

مرادفة لمعناها  ومن خالل هذه التعاريف نلحظ أن الكالم جاء مطابقا لمصطلح الجملة

.الداللي

 أقروا باختالفهما شكال والجملة وفرق بين الكالم ووهناك من العلماء من فصل

 الذي يرى أن)  اللبيبيمغن(ابن هشام األنصاري في كتابه : مضمونا، من بينهمو

 المراد بالمفيد، ما دل على معنى يحسن السكوت عليه،و الكالم هو القول المفيد بالقصد"

لهذا يظهر لك أنهما ليس مترادفين كما يتوهم كثير من  والجملة عبارة عن فعل،و

.)4("الناس

الجملة عبارة عن مركب من كلمتين، أسندت "أما عبد القاهر الجرجاني فيرى أن 

إن يكرمني، فإنه : زيد قائم، أو لم يفد كقولك:  سواء أفاد كقولكلى األخرى،إإحداهما 

، فمصطلح )5("جملة ال تفيد إال بعد مجيء جوابه فتكون الجملة أعم من الكالم مطلقا

)1(-�έѧѧυϧϳ��ϲϧΟΩѧѧϟ�ΡΎѧѧΗϔϟ�ΩѧѧΑϋ�ϲѧѧΣΗϓ��Γ́ηѧѧϧ�ΔѧѧϳϭΣϧϟ�ΔѧѧϠϣΟϟϭ�έϭѧѧρΗϭ�ρ�ˬΕѧѧϳϭϛϟ�ˬΡϼѧѧϔϟ�ΔѧѧΑΗϛϣ�ˬΎѧѧΑέϋ·1 ،1978 ،
.17ص

)2(-�έѧυϧϳ��ΔѧѧϓΩ�ϡѧѧγΎϘϠΑ���ϭѧѧΣϧϟ�ϲѧϓ�ˬΔѧѧϠϳϠϣ�ϥϳѧѧϋ�ϯ ΩѧѧϬϟ�έΩ�ˬϝѧϳϠΣΗϟ�ˬϡϳѧѧϠόΗϟ�ˬϡѧѧϬϔϟ�ˬΞϬϧѧϣϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϣϠϋ�Δѧϳ΅έ�ˬϲѧѧΑέόϟ
.14، ص2002د ط،  الجزائر،

.15، صالمرجع نفسھ -)3(
.17.18، صإعرابا وتطورا والجملة النحویة، نشأة: فتحي عبد الفتاح الدجني: ینظر -)4(
.16، صالمنھج، الفھم، التعلیم، التحلیل: في  في النحو العربي، رؤیة علمیة :بلقاسم دفة: ینظر -)5(
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الجملة عند هؤالء هو مخالف للكالم، حيث يعتبرون الجملة أعم من الكالم الحتوائها 

.ى خالف الكالم الذي يشترط فيه القصديةعدم احتوائها لذلك المعنى عل ومعنى اإلفادة

أما إذا انتقلنا إلى اللغويين المحدثين العرب، نجد الحاج صالح عبد الرحمن 

.)1("تفيد فائدة ونواة لغوية تدل على معنى: "يعتبر الجملة

إن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من : "وقد عرف إبراهيم أنيس الجملة بقوله

ع معنى مستقال بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو الكالم يفيد السام

.)2("أكثر

ولن نخرج في بحثنا في مسألة الجملة عن اإلسناد، : "أما إبراهيم السامرائي فيقول

.)3("فالجملة كيفما كانت اسمية أو فعلية قضية إسنادية

عتبرها ا و في قضية اإلسناد، حيث تمسك بهاأنيسمرائي خالف إبراهيم سفال

. فعليةم أسميةأكانت اعنصرا هاما في تحقيق الجملة اللغوية سواء 

اختالف اآلراء حول مفهوم الجملة إال أنها تبقى القاعدة أو النواة  ورغم تعددبو

ن إيمكننا القول  واألساس المكونة للكالم، تؤدي إلى معنى واضح في سياق معين،

 اللغوية المترابطة نحويا ذات معنى الجملة هي خالصة اتحاد مجموعة من العناصر

قد تكون الجملة قصيرة  و،)مسند إليه ومسند(هي تركيب إسنادي  ومفيد يقبله السامع،

.تسمى بالجملة البسيطة وذات إسناد واحد

.تكون بذلك جملة مركبة ووقد تحوي على مجموعة من اإلسنادات

: أنواع الجملة-2-2

: الجملة الخبرية-2-2-1

هي تقابل  و،)4( إسنادي يمكن وصف مضمونه بالصدق أو الكذبهي تركيب

الخبر ما  وال بالكذب، والجملة اإلنشائية التي ال يصح وصف مضمونها ال بالصدق

.16، ص التعلیم، التحلیل،الفھم،  في النحو العربي، رؤیة علمیة في المنھج:بلقاسم دفة: ینظر -)1(
، 1988مدخل على دراسة الجملة العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، د ط، :  أحمد نحلة محمد:ینظر -)2(

.21ص
.22، صفسھالمرجع ن -)3(
.52، صمشیخة األزھر، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، د ط، د ت: شرح المفصل، تصحیح: یحي ابن یعیش -)4(
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 بالصدق أن يكون الكالم مطابقا للواقع العام،"نقصد  و.)1("الكذب ذاته وأ يحتمل الصدق"

".نقصد بالكذب مخالفة الكالم للواقع العامو

قد يخرج عن غرضه األصلي للداللة  ول في الخبر أن يقصد به إفادة المخاطب،واألص

غيرها من المعاني التي تفهم  والدعاء، واإلنكار، والوعيد، وعلى معان أخرى كالتمني،

.من السياق

ولعل العقبة التي تعترض سبيل دارس الجملة في أي نص من لنصوص هي 

أن نظرة النحاة إلى الجملة ارتكزت قد رأينا و أين تنتهي، وتعيين حدودها، أين تبدأ،

له أهميته  وفهو فضلة، إال أنه ما من عنصر إال على عنصري اإلسناد، أما ما عداهما

بل إن المعنى قد يتوقف على ما يسمى بالفضلة، فكان . التواصلو في عملية التبليغ

.)2(لزاما مراعاة المعنى

.المنفية وكدةالمؤ: وسندرس الجملة الخبرية ضمن نوعين

: الجملة الخبرية المؤكدة-2-2-1-1

األصل في الخبر أن يلقى إلى السامع إذا كان خالي الذهن منه، مجردا من 

فإن كان شاكا مترددا في قبول مضمونه " ابتدائيا"يسمى هذا الضرب و أدوات التوكيد،

يسمى  وكثر من أداٍة، أما إذا كان منكرا له ُأكد بأ"طلبيا"يسمى حينها  وأكد بأداة واحدة

".إنكاريا"هذا الضرب 

  فعلية، لتمكين الكالم من نفس المتلقي،موتؤكد الجملة الخبرية سواء أكانت اسمية أ

.لى ذهن المتلقي من شك أو إنكار لمضمونهاإما قد يتبادر  وزالة التجوز في الكالم،إو

يتم س وو المختلفة،وللتوكيد في اللغة العربية وسائل عديدة متفرقة في أبواب النح

 حسب "عبد اهللا حمادي"ف الجملة الخبرية المؤكدة في القصائد الحداثية للشاعر يصنت

هي التي تحدد نمط الجملة  واللفظية الدالة على معنى التوكيد ةناألداة، فهي القري

.المؤكدة

والمتأمل في القصائد الحداثية للشاعر عبد اهللا حمادي، يلحظ غياب الجملة 

: التوكيد اللفظي في بعض القصائدحضور والحروف، وة المؤكدة باألدواتالخبري

)1(-�ϲϣηΎϬϟ�ΩϣΣ��ϲϧΎόϣϟ�ϲϓ�ΔϏϼΑϟ�ΓέϫϭΟϭ�ϥΎϳΑϟϭ�ρΑѧο �ˬϊ ϳΩѧΑϟϭ�ϕѧϳΛϭΗ��ˬΔϳέλ ѧόϟ�ΔѧΑΗϛϣϟ�ˬϲϠϳϣλ ѧϟ�ϑ ѧγϭϳ�
.55، ص2003بیروت، 

.223ص، )مذكرة ماجستیر(ة مالك بن الریب، ثی األسلوب في مرسمات: محمد بن یحي: ینظر -)2(
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:التوكيد اللفظي* 

والتوكيد بتكرار ، )1("يكون بتكرير اللفظة نفسها أو الجملة نفسها"هذا التوكيد 

قد ورد التوكيد اللفظي في  والجمل والحروف واألفعال واللفظ نفسه يكون في األسماء

 يقول الشاعر في ؛"مدينتي"السادس عشر من قصيدة و السابعو الخامس والمقطع األول

:المقطع األول

مدينتي لو تجهلون في المتون... مدينتي

...مقبرة

أحالمها اوسمة

)2(...وسلع مهربة

:وأيضا قوله في المقطع السادس عشر

مدينتي، قصيدتي

مدينتي... قصيدتي

)3(بضاعة مهربة

ثم الضمير ) قصيدتي( و)مدينتي: (ين االسمفاأللفاظ المكررة في هذين المقطع

لفت االنتباه  و، فالشاعر لجأ إلى هذه التأكيدات ألغراض عدة، منها التذكير)تي(المتصل

حزن جراء األوضاع السياسية التي  وضعف ودمار وعلى ما أصاب مدينته من خراب

) األنا وألنتا(ذات الوطن، ذاتان  ومرت بها، كما يؤكد أيضا على توحد الذات الشاعرة

 جرح المدينة التي هي رمز للوطن، هو نفسه ا؛ حينما يصبح الجرح واحدنتتوحدا

 القصيدة هي عالقة الحب الكبير ومعاناته النفسية، فالعالقة بين الوطن وجرح الشاعر

.الوقار الجليلو

خر على التوكيد اللفظي قول الشاعر في المقطع الثاني عشر من آومثال 

:" من ورق التوتيا امرأة"قصيدة

حرفا...وأعود أكتبها حرفا

)1(وأوزعها شالال تدريجيا

.08، ص1993أسالیب التأكید في اللغة العربیة، دار الفكر العربي، بیروت، :  إلیاس دیب-)1(
.101، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.114، صالمصدر نفسھ -)3(
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براعته في فعل العشق فيكون اللقاء لقاء المشاعر ولقد أكد الشاعر مهارته

ال لقاء األجساد؛ ألنها امرأة بلورية امرأة، برية، امرأة من ورق التوت، ال تدنس 

 اختلت موازينها ورجل ضاقت به الحياةالراحة النفسية ل وإنها الرحمة الحقة طهارتها،

هذا أسمى ما ينشده الشاعر؛ ألنه عن طريق امرأة بلورية سيعكس أعماق ذاته التي و

.التغيير والتجاوز وأصبحت مشروع التحول

ومن الجمل الخبرية المؤكدة بتكرار الجملة قول الشاعر في المقطع الثامن من 

":السكين والبرزخ"قصيدة 

"ال جمل ويهاال ناقة لي ف"

فلماذا يعذبني صليل الباب

وتسكنني غابة من فزع؟؟

)2("ال جمل وأنا ال ناقة لي فيها(...) 

القلق من منطق وجودي  وسطر الشعرية المكررة تؤكد داللة الحيرة األههذ

الضياع في عالم إنساني  وينتابه الشعور الغريب بالفقد ومتأزم، فالشاعر تأخذه الدهشة

هي الحد الفاصل بين  وخطيئة لهذا يحاول الشاعر البحث عن البرزخيةظهر نتيجة ال

 وظيفة التأكيد ومسؤولية) ال جمل وال ناقة لي فيها(المتناقضات فالشاعر حمل جملة 

.بناء من جديدالاإلثبات من أجل إعادة و

جملة خبرية مؤكدة " السكين والبرزخ: "قد شهد المقطع الثاني من قصيدة وهذا

.)أنا(بالضمير 

.149، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.128، صالمصدر نفسھ -)2(
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:يقول الشاعر

مسكون أنا بنافلة األطوار

عاقبة ووبرزخ ما بين عافية

)1(تتجاذبني شفتان

 فالتوكيد بالضمير هنا إنما هو محاولة من الشاعر في التأسيس لكينونة الذات،

.خبايا حقيقة الكون وتلهفها إلى معرفة خفاياو مدى تطلعهاو

: الجملة الخبرية المنفية-2-2-1-2

جملة الفعلية أو االسمية التي تقدمتها أداة نافية، لسلب مضمون عالقة ال"هي 

الجملة المنفية جملة  و.)2("ما يقتضيه المقام واإلسناد بين طرفيها حسب أغراض الكالم،

شرط أن تكون خبرية مثبتة، بسيطة،  و،)3(؛ إذ انتفى شرط اإلثبات فيهاامحولة، ال أساس

.انت فعليةتامة، فعلها مبني للمعلوم إن ك

الحاالت التي تلحق المعاني "هو من  ويسمى كذلك الجحد ووالنفي نظير اإلثبات

كل معنى يلحقه النفي يسمى  والتعبيرات الكاملة، والمتكاملة المفهومة من الجمل التامة،

.)4("منفيا

وأدوات النفي في اللغة العربية متعددة نجدها موزعة في كتب النحو على أبواب 

لم، لما، : تلك األدوات هي وإنما راعوا العمل، و المعنىاأن النحاة لم يراعوشتى، ذلك 

 من هذه األدوات ما هو مختص بالجملة الفعلية، و،)5(لن، ليس، ما، إن، ال، الت، غير

. بينهمامنها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص بالجملة االسمية،و

لوبية في القصائد الحداثية تمثل الجملة الخبرية المنفية هي األخرى ظاهرة أس

 الجملة أنإذا ما قمنا بعملية إحصائية لتواتر هذا النمط من الجمل، لوجدنا  ولشاعرنا،

الجملة : أدوات أولها) 03( فيها ثالث تْفَِظو والخبرية المنفية قد وردت بنسب متفاوتة،

.118، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
)2(-�ϥΎѧΧ�ΩϣΣϣ��ˬϡϳέѧϛϟ�ϥέѧϘϟ�Δѧϐϟ��ΓέѧϘΑϟ�Γέϭѧγ�ϲѧϓ�ΔѧϠϣΟϠϟ�ΔϳϧΎγѧϟ�ΔѧγέΩ�ρ�ˬΔѧϠϳϠϣ�ϥϳѧϋ�ϯ ΩѧϬϟ�έΩ�ˬ1 ،2003 ،

.121ص
.26، ص1988 مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت، :محمود أحمد نحلة -)3(
)4(-�ϱΩѧѧΑϠϟ�ΏѧѧϳΟϧ�έϳϣѧѧγ�ΩѧѧϣΣϣ��ΔѧѧϳϭΣϧϟ�ΕΎΣϠρλ ѧѧϣϟ�ϡѧѧΟόϣϭ�ϲѧѧϔϧϟ�ΓΩΎѧѧϣ�ˬΕ�Ω�ˬΕϭέѧѧϳΑ�ˬΔϟΎѧѧγέϟ�έΩ�ˬΔϳϓέλ ѧѧϟ�ˬ

.227ص
.189، ص2002، 1معاني النحو، دار الفكر، عمان، األردن، ط: فاصل صالح السامرئي -)5(
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مع ) لم(النفي بحرف : ثالثها و،)ما(ثانيهما بحرف النفي  و،)ال(المنفية بحرف النفي 

.مالحظة غياب حروف النفي األخرى المذكورة أعاله

:يلي أمثلة إيضاحية ألنماط الجمل المنفية وفيما

جملة فعلية أو اسمية+ ال : النمط األول

التي وظفت بشكل الفت لالنتباه في معظم القصائد ) ال(اعتمد هذا النمط على 

، تدخل على الجملة المثبتة )1(العربية هي أقدم حروف النفي )ال(و الحداثية للشاعر،

 تكون قبل األسماء أو قبل و،)2(تخلصها إلى زمن معين وبتعدد أشكالها فتنفي مضمونها

تفيد نفي الخبر فقط على االسم  و)ليس(األفعال، فالتي قبل األسماء هي إما مشبه ب 

 الواقع بعدها،تفيد نفي الخبر عن كل أفراد الجنس  وما نافية للجنسإ والواقع بعدها،

 قد تفيد االستقرار وتخلصه لالستقبال، وعلى المضارع التي قبل األفعال تدخلو

.)3(الدوامو

تكون في هذه الحالة بمعنى  وتتركه على زمنه األصلي"وإذا نفي بها الماضي 

 في قوله ، كما)4(الداخلة على الفعل المضارع) لم(الداخلة على الفعل الماضي أو ) ما(

.لم يصل و، أي لم يصدق))5 صلَّىالَ صدقَ والَفَ تعالى

:و إذا نفي بها المضارع أريد به نفي الدوام أو الحال، كما في قوله تعالى

َالوندبا تَعم دبَأع )6(.

من  الرابعوومن أمثلة دخولها على الجملة الفعلية قول الشاعر في المقطع الثالث 

:"السكين والبرزخ"قصيدة 

ال ترهقني األحوال

الماء  والطين

)7(...الهواء والنار

والبحث في عماء

.204، ص4ج: معاني النحو: فاضل صالح السامرئي: ینظر -)1(
.203ص التعبیر الزمني عند النحاة العرب،: بد هللا بوخلخالع: ینظر -)2(
)3(-�έѧѧѧѧυϧϳ��ϝΎϘѧѧѧѧγ�Γέѧѧѧѧϳί ϳΩ��ΕΎѧѧѧѧϳέυϧϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϥΎѧѧѧѧϳΑϟ�ϡѧѧѧѧϠϋϭ�ρ�ˬΕϭέѧѧѧѧϳΑ�ˬϲѧѧѧѧΑέόϟ�έѧѧѧѧϛϔϟ�έΩ�ˬϝϭѧѧѧѧλ Ϸ1 ،1997،

.101 ،100ص
)4(-�έѧυϧϳ��ϲΑϳϠλ ѧѧϟ�Ωϳόѧγ�ϰϔρλ ѧѧϣ��Ν�ˬϱέΟηѧϟ�ϥѧѧΑ�ΕέΎѧΗΧϣ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϠόϔϟ�ΔѧϠϣΟϟ1�ˬέѧѧί Οϟ�ˬΔѧѧϣϭϫ�έΩ�ˬ1996، 

.27ص
.31اآلیة :  سورة القیامة-)5(
.02اآلیة: سورة الكافرون -)6(
.119، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)7(
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)1(البصر ال يدركه

.الدوام وأفادت االستمرار و...)ترهق، يدرك(نفت الفعل المضارع ) ال (ـف

"يا امرأة من ورق التوت"وقوله أيضا في المقطع الثالث من قصيدة 

كتابا مفتوحا في مخدعها

)2(ال يرتد له طرفٌ

:يقول" الشوفار"وفي المقطع األول من قصيدة؛ 

:ال ينثنى نغمي

)3(! تقطعني؟أمأقطعها 

":جوهرة الماء"الثامن من قصيدة ووقوله أيضا في المقطع الخامس 

(...)ال يتسع القلب لمخلوق

)4(للنور مساحات للسفر اآلتي

إال هي ال يعلم تأويل الظالم

)5(إالك

ال يرتد، : (ـمثلة جاءت كلها لتنفي الفعل المضارع كال النافية في هذه األ: ـف

التأكيد على الداللة  والدوام وأفادت أيضا االستمرار و...)ال ينثني، ال يتسع، ال يعلم

الحقيقة التي وصل إليها مجتمعنا العربي في الوقت الحاضر، حيث أصبح جسدا 

.محموما بالظلمات

ة االسمية قول الشاعر في المقطع النافية على الجمل) ال: (ومن أمثلة دخول

: السكين والبرزخ: الثامن من قصيدة

¿!ال جمل وال ناقة لي فيها

)6(فلماذا يعذبني صليل الباب

.120، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.141، صالمصدر نفسھ -)2(
.168، صالمصدر نفسھ -)3(
.194 صاللسانیات،  وجمة في األدبقصیدة جوھرة الماء في حولیة مخبر التر: عبد هللا حمادي -)4(
.196، صالمصدر نفسھ -)5(
.128، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)6(



النحوية البنى أسلوبية :الثالث الفصل

227

يا امرأة من ورق  "الرابع عشر من قصيدةووقوله أيضا في المقطع الثالث عشر 

:"التوت

ال شيء يقاوم هذا الجسد

)1(الضاري

ال أحد ينفض عن هذا اإلثم

)2(وايتهغ

 حيث ،"فكإلال يا سيدة ا"النافية ظاهرة أسلوبية في قصيدة ) ال(قد شكلت  وهذا

:يقول الشاعر. التاسعو الثامنوجاءت في المقطع السابع 

ال يا سيدة الماء العطشى

)3(ومعجزة اآليات الثكلي

ال يا سيدة األقطار السبعة

)4(والشعر الكحلي

ال يا سيدة اإلفك

)5(وخازنة األسرار

ال شيء، ال أحد، ال يا : (ـسماء كدخلت الالم النافية هنا على مجموعة من األ

.، لتفيد نفي الخبر الواقع بعدها)فك، ال يا سيدة األقطارإلسيدة الماء، ال يا سيدة ا

يتضح ذلك في المقطع الخامس  و،هذا النمط من الجملة" الشوفار"كذلك شهدت قصيدة 

:مقطع الخامسالتاسع يقول الشاعر في الو

ال عجاج العاديات... طارق"ال طيف 

)6(...وال الصهيل

: التاسع يقولالمقطع وفي 

لمنتهاك فال سبيل

)7(وال دليل لمبتغاك

.152، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.153، صالمصدر نفسھ -)2(
.162، صالمصدر نفسھ -)3(
.163، صالمصدر نفسھ -)4(
.166، صالمصدر نفسھ -)5(
.172ص، المصدر نفسھ -)6(
.176 المصدر نفسھ، ص-)7(
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: فقد جاء فيها قول الشاعر"ستر الستور"أما قصيدة 

وزر يساورني أغيمة الليل ال

وال اتقاء ادكار
.
.

ال وجل وال ستر

وال انكفاء يحول

)1(غناهدون م

أيضا نفي الخبر عن االسم الواقع بعدها، ) ال(في هذه األسطر الشعرية أفادت 

 المختلفة التي سميةاإل أكد على استمرارية النفي عن الدوال األداةفالشاعر عبر هذه 

...)الطيف، سبيل، دليل، اتقاء، ستر، (:ـ في طياتها تشاكال دالليا واضحا كتحمل

 فعلية أو اسميةجملة+ ما : النمط الثاني

إذا دخلت على الجمل االسمية  والفعلية وأداة مشتركة تنفي الجملة االسمية) ما(

، أما إذا )2()لم(إذا دخلت على الماضي كانت بمعنى وفي لغة الحجاز" ليس"عملت عمل 

.دخلت على المضارع فإنها تخلصه للحال

.الحداثية للشاعرالنافية في أكثر من موضع في بعض القصائد ) ما(وقد وردت 

":السكينو البرزخ"العاشر من قصيدة والسادس ويقول الشاعر في المقطع الخامس 

!ما فوقها هواء

المد في عماء وبالقصر
.
.

ما فوقكم هواء

)3(!ما تحتكم هواء

ما في الجنة

عاقبة البدء

)4(وخاتمة السكين

)1(-�ϱΩΎϣΣ�ௌ�ΩΑϋ��Υί έΑϟϭ�ΏΩϷ�ϲѧϓ�ΔѧϣΟέΗϟ�έѧΑΧϣ�ΔѧϳϟϭΣ�ΔѧϠΟϣ�ϲѧϓ�ˬέϭΗγѧϟ�έΗѧγ�ΓΩϳλ ѧϗ�ˬϥϳϛγѧϟϭ��ˬΕΎϳϧΎγѧϠϟ�
.3، 2ص

.140 ،139، ص)ماجستیر(ب، مذكرة ی سمات األسلوب في مرثیة مالك بن الر:محمد بن یحي: ینظر -)2(
.124 ،123، صالسكین وخ البرز:عبد هللا حمادي -)3(
.132، صالمصدر نفسھ -)4(
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":الشوفار"دة الحادي عشر من قصيوالتاسع وويقول أيضا في المقطع الثالث 

بجدارك األموي أشحذ

ما تواتر من سنا

)1(من همة تربت

:وفي المقطع التاسع يقول

"الفرات"ما مثل عرشك فاتنة 

)2(فال سبيل لمنتهاك

:ويقول في المقطع الحادي عشر من القصيدة نفسها

وما تبقى من هزال الموج

)3("جنين"أو " يافا"من ليمون 

:"جوهرة الماء"مس من قصيدة وأيضا جاء في المقطع الخا

(...)كنقاد لمملكة العشاق

ما دون اللوح بدايتها،

)4(ما دون الجرح نهايتها

:وفي المقطع السادس يقول أيضا

وما دون اللوح المنفعة العارمة

)5((...)وما دون اإلغراء بهواه

:أما المقطع الثامن جاء فيه

 جوهرة الماءحالمان

نافلة ووما يخفي الستر

)6(ألسماءا

 في هذه األسطر الشعرية المتنوعة حمل داللة المطلق) ما(فحرف النفي 

.االستمرار في التوكيدو

.170 ،169، صالسكین و البرزخ: عبد هللا حمادي-)1(
.176، صالمصدر نفسھ -)2(
.178، صالمصدر نفسھ -)3(
.194 صاللسانیات،  ودب قصیدة جوھرة الماء في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األ:عبد هللا حمادي -)4(
.195ص،  المصدر نفسھ-)5(
.197 المصدر نفسھ، ص-)6(
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جملة فعلية أو اسمية+ لم : النمط الثالث

صرف معناها  وعملها الجزم في الفعل المضارع ولم من أدوات النفي العاملة

.)1(إلى الماضي

.ة الفعلية ثالث مراتط لنفي الجملفي هذا النم) لم(وقد وظفت 

":السكين والبرزخ: "من قصيدة في المقطع الثامن :المرة األولى

!!الغاشية وبين الغواية

أنت لم تبتْ مثل الذي

)2(يطير به القلب

:"يا امرأة من ورق التوت" في المقطع التاسع من قصيدة :والمرة الثانية

وحدي كنت على مهل

لم أنفخ في جوق السلطان

)3(طلالأو ابكي 

: في المقطع الرابع من القصيدة نفسها:والمرة الثالثة

وحدي وصهيل يركبني

ملحمة لم ترس سفائنها

مفرزة وقدر األقدار

للذل تقام

)4(ومقبرة

 ة النافية في هذه األمثلة تبعها فعل مضارع مجزوم للداللة على استمراري"لم"ـف

لزمنية المعتادة يعتبر سمة حداثية األفعال عن داللتها ا وخروج األدوات والتأكيد،

.االنكسار والحزن و بالفشلإحساسه و التعبير عن مشاعرهاستطاع الشاعر من خاللها

شعوره عن طريق  ورجم لنا أحاسيسهتيمكن القول إن الشاعر استطاع أن ي

 وتوزعت في قصائده الحداثية حيث تنوعت منفية، أم مؤكدة  سوء أكانتالجملة الخبرية

)1(-�έυϧϳ��ϝΎΧϠΧϭΑ�ௌ�ΩΑϋ��Ν�ˬΏέѧόϟ�ΓΎΣϧϟ�Ωϧϋ�ϲϧϣί ϟ�έϳΑόΗϟ2�ˬέѧί Οϟ�ˬΔѧϳόϣΎΟϟ�ΕΎѧϋϭΑρϣϟ�ϥϭѧϳΩ�ˬ1987 ،
.228ص

.129، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.146، صالمصدر نفسھ -)3(
.141 المصدر نفسھ، ص-)4(
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ولكل نمط من هذه الجمل أدواته المتوافقة مع ، أشكالها التلفظية ولخطيةصورها ا

.مقتضى الحال وجزئيات الموقف

:آتيةلتاالمنفية نخلص إلى النتائج  ووبعد تحليلنا للجمل الخبرية المؤكدة

تنوعت بين الجمل الفعلية وترتيب عناصرها، فقد تراوحت ومن حيث نوع الجملة 

.االسميةو

 غلبه جاء توكيدا لفظيا لفظا كان أو جملة، أو ضميراأالتوكيد، فأما من حيث.

 فر يليها ا النافية الحظ الو"الالم"أما من حيث توظيف أدوات النفي، فقد كان لحرف

. النافية"لم" ثم "ما"حرف 

ليحمل داللة الزمن الماضي"الالم"فجاء :  من حيث داللة هذه األدوات زمنياأما  

 حاملة "لم"أيضا  و فتحمل داللة المطلق،"ما"اع للحاضر، أما المتواصل دون انقطو

.البعيد وللزمن المستقبلي المتواصل المطلق

 إذن زمن هذه األدوات النافية هو زمن حداثي تجتمع فيه األزمنة الثالث

يحول  الزمن، إنه الزمن الذي وتتوحد، لتعميق الداللة التي هي أكبر من داللة اللغةو

هذا ما الحظناها في  ويشاء،ما  ة أولية مفككة يتصرف فيه الشاعر كيفاللغة إلى ماد

.المنفية والجملة المؤكدة

: الجملة اإلنشائية-2-2-2

تتميز الجملة اإلنشائية بأن مضمونها ال يصح  وإما إنشاء والكالم إما خبر،

.)1(ال بالكذب لذاتهو وصفه ال بالصدق

.غير طلبي وويقسم علماء المعاني اإلنشاء إلى طلبي

 يشمل جملة األمر، و،)2("يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب"هو ما  و:الطلبي-أ

.)3(التحضيض والعرض، والنداء، والترجي، والتمني، واالستفهام،و النهيو

أفعال : منه و،)4(" ما ال يستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت الطلب: "غير الطلبي-ب

.)5(الخ...كم الخبرية ورب، والقسم، ولعقود،ضيع ا والذم، والمدح والتعجب،

، 2001، 5م ھارون، األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاھرة، طالمحمد عبد الس: ینظر -)1(
.13ص

.13، صالمرجع نفسھ -)2(
.14، صالمرجع نفسھ -)3(
.13، صالمرجع نفسھ -)4(
.13، صالمرجع نفسھ -)5(
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قد عزا هذه الحيوية  وواإلنشاء من أبرز مظاهر اللغة التي تعرب عن حيويتها

.)1(لى أربعة عوامل رئيسةإمحمد الهادي الطرابلسي 

 :خاصة الطلبية منها وهو من مقومات التراكيب اإلنشائية و:العامل الصوتي-1

تنخفض في آخرها، لبقاء الكالم في حاجة إلى جواب، بالقول النغمة الصوتية، فهذه ال 

.أو ما من شأنه أن يجعل الكالم منفتحا غير مغلق  تعليق ما،أوأو استجابة بالفعل، 

كاألداة (ترتكز التراكيب اإلنشائية على أدوات خاصة : العامل النحوي أو الصرفي-2

عض عناصرها كصيغة األمر في ، أو صيغ معينة تبنى عليها ب)القسمو في االستفهام

.تساهم هذه العناصر بأكبر قسط في تحديد مدلولها واألمر،

من مقومات هذه األساليب، المترجمة عن االنطباعات :  العامل المعنوي البالغي-3

حيرة العقل أكثر من  والعاطفية دون المقررات العقلية، فهي تعكس أزمة الشعور

.حقيقة العلم

إليه،قد تقضي ,  تنبئ بقيام حواراألساليبه فهذ: المنطقي العامل النفسي -4

. وبحسبها تتكون داللته،وقد ال تقضي

 مساهمة إلىوتعرب عن حاجة الكاتب ،  في النصاألساليبوبذلك توجد هذه 

، إننا نلحظ تنوع )2(ك في عملية اإلبداع طرف مشارإلى يلقت الذي يتحول من ميالمتلق

سيجري التركيز في و". عبد اهللا حمادي"قصائد الحداثية للشاعر األساليب اإلنشائية في ال

قد وظف من  و الجملة اإلنشائية الطلبية في القصائد الحداثية، علىلصفحاتا هذه

...النهي واالستفهام، والنداء، واألمر،: أنواعها

 التعجب،: التي وظف منها) اإلفصاحية(وسندرس الجملة اإلنشائية غير الطلبية 

...رب والذم، والمدح، والرجاء، والقسم،و ،التحسرو

.349.350، ص خصائص األسلوب في الشوقیات:محمد الھادي الطرابلسي: ینظر -)1(
)2(-�ϧϳέυ��ϱέΎΗγϣ�α Ύϳϟ·��ϥϭѧϳΩ�ϲѧϓ�ΔϳΑϭϠγϷ�ΕΎϳϧΑϟ���ΓΎѧϳΣϟ�ϲѧϓ�Εϭѧϣϟ���ˬέϳΗγѧΟΎϣ�ΓέϛΫѧϣ�ˬϲΗΎѧϳΑϟ�ΏΎѧϫϭϟ�ΩѧΑόϟ

.95، ص2010اللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  وكلیة اآلداب
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: الجملة الطلبية-2-2-2-1

: جملة األمر-2-2-2-1-1

يالمقصود من  و،)1("طلب حصول الفعل على جهة االستعالء"مر بأنه  األفْعر

مر أعلى مرتبة من االستعالء وجوب تحقيق األمر من المأمور، حيث يكون اآل

لى أغراض بالغية إ سبيل االستعالء، خرج للداللة المأمور، فإن لم يكن األمر على

كالتضرع، الدعاء، التلطف، االلتماس، النصح، اإلرشاد، التهديد، : كثيرة يحددها المقام

.)2(التعجيز، التعجب

المضارع  و،"ْلِعفَْأ: "صيغة فعل األمر: وتركيب األمر يحصل بصيغ أربع

المصدر النائب عن فعل  واسم فعل األمر،و فروعها، و،"ْلعفْيلَ: "المقرون بالم األمر

.)3(األمر

: األمر في القصائد الحداثية للشاعر بصيغ مختلفة تمثلت في و قد وردت جملة

).ْلعفْتَلَ( و)ْلِعفَْأ(

:ْلِعفْ األمر بصيغة َأ-أ

مثالنا على ذلك قول الشاعر  و، في أكثر من موضع)ْلِعفَْأ(ورد األمر بصيغة 

:"مدينتي" عشر من قصيدة في المقطع السادس

كمبفغلقوا أبوا

وشددوا المتارس
.
.

مدينتي منكوبة

"المرازبة"فأوقفو 

مدينتي منهوبة

)4("!!السماسرة"فأدركو 

.14، صاألسالیب اإلنشائیة: محمد عبد السالم ھارون -)1(
.15، صالمرجع نفسھ -)2(
.14، صالمرجع نفسھ -)3(
.115 ،114، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)4(
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يحثهم على  و مدينتهأهلفي هذه األسطر الشعرية يلح الشاعر على مخاطبة 

.األعداء وبواب في وجه السماسرةإغالق األو الحيطة والحذر

ع صور األمر في بعض القصائد الحداثية، فيأتي مقرونا بأساليب وقد تتنو

 توهج تعبيري، حساسإتمهيدية، تبدي كيف يتصرف المبدع في اللغة، بكل ما فيها من 

يا امرأة من ورق "من أمثلته اقترانه بالنداء قول الشاعر في المقطع السابع من قصيدة و

":التوت

يا امرأة البلور

:ةوتوت األحراش البري

دعيني يهزمني الليل

وترهقني الطرقات الهومية

دعيني يا امرأة

ألتقط ياقوت الرحمة

)1(من لقياك

 سطر الشعرية يلفت الشاعر االنتباه بندائه الموجه إلى امرأتهستهل هذه األمفي 

تارة أخرى امرأة  وقضة فهي امرأة بلورية نورانية تارة،اسرته، هذه المرأة المتنآو

 النور، بين الرحمة وة، إنها تجمع بين المتناقضات، تجمع بين الظلمةاألحراش البري

ل يفقد عبر الشاعر عن هذه المرأة بعدة مواصفات تح... البعد، والغضب بين اللقاءو

في مجملها إلى أنها ليس المخلوق األرضي، بل المخلوق السماوي الروحي الطاهر 

.البلوري النوري

:)م األمرال (لَتَفْعْل األمر بصيغة -ب

التي تدخل على الفعل لتؤذن أنه ) الالم(مر يكون باستخدام أداة األ"هذا النوع 

السادس عشر من قصيدة ردت هذه الصيغة مرتين في المقطع قد وو ،)2("مطلوب للمتكلم

:مدينتي

.143، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
)2(-�ΏΎϳΟ�ϡγΎϘϠΑ��ΔϳϭΣϧϟ�ΏϳϛέΗϟϭ��ˬϲΑΎηϠϟ�ΓΎϳΣϟ�ϲϧΎϏ�ϥϭϳΩ�ϲϓ�ΔϳΑϭϠγϷ�ΎϬΗϟϻΩ�έϳΗγѧΟΎϣ�ΓέϛΫѧϣ�Ϸ�ϡγѧϗ�ˬ�ΏΩ

.145، ص2008العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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مدينتي، قصيدتي

مدينتي... قصيدتي

بضاعة مهربة

فليحذر الجمارك

علبها ملغمة

وليحذر المستهلك

)1(موزها المزورةر

 )وطنه(الحظ أن الشاعر حزين لمصير مدينته نسطر الشعرية من خالل هذه األ

توظيفه للفعل المضارع المقرون بالم األمر مرتين في مقطع واحد، دليل على حالته و

  للمسؤولين العرب، وهما دوال رامزةالمستهلكو تلك، لذلك يوجه دعوته للجمارك

ليقفا في وجه  ويتمنى أيضا أن يتحدا وألمه ون يشاركاه حزنهيتمنى أ والشعب العربي،و

.يتمنى أن يعم السالم و لوطنه العربي،ةالنجا وفهو يلتمس الخالصالغاصب المستبد، 

وما نستنتجه من دراستنا ألسلوب األمر هو أن جملة األمر جاءت بصيغتين 

 لتماس،كاال:  أخرى، كما خرج األمر عن معناه األصلي إلى أغراض"لتفعل" و" أفعل"

."يا امرأة من ورق التوت" و"مدينتي: "هذا ما رأيناه في قصيدة و.حسرالت والتمنيو

: جملة النداء-2-2-2-1-2

طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف النداء، أو هو تنبيه "النداء هو 

 المنادي،تركيب طلبي، يقصد به تنبيه "هو أيضا  و،)2("ملة على االلتفاتح والمنادي

ذ هو إبهذا تبدأ عملية التواصل، ، وبل على المتكلمقْيدعوته بإحدى أدوات النداء ِلو

.)3("منشأة بداية الحديث

يتحقق  ومضمون النداء، والمنادي، وأداة النداء،: أما عناصره في األصل فهي

.)4( ، واييا، أيا، هيا، أي، أ، آه، آ: أسلوب النداء بجملة من األدوات هي

.114 ص البرزخ والسكین،:  حماديعبد هللا -)1(
)2(-��Αέε ϭΣϭΑ�Ω�ˬέѧί Οϟ�ˬϥϭѧϧϛϋ�ϥѧΑ�ˬΔѧϳόϣΎΟϟ�ΕΎѧϋϭΑρϣϟ�ϥϭѧϳΩ�ˬϱέλ ϭΑϟ�ΓΩέΑϟ�ΔϳϭϐϠϟ�ΔϳϧΑϟ���ˬρ1993 ،

.163ص
)3(-�ϥΎΧ�ΩϣΣϣ��ˮϱΩΎϧϣϟ�ϑ ϧλ ϳ�ϑ ϳϛ�ϭΔѧϐϠϟ�ϲѧϓ�Ι ΎΣΑ�έΑΧϣϟ�ΔϠΟϣ�ˬϪΗϔϳυϭ�Ύϣϭ��ΔѧόϣΎΟ�ˬϱέѧί Οϟ�ϲѧΑέόϟ�ΏΩϷ

.94، ص2005، 2سكرة، عمحمد خیضر ب
.95، صالمرجع نفسھ -)4(
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د تم توظيف جملة النداء في القصائد الحداثية للشاعر بشكل واضح، إذ شكلت وق

 قصيدة و"يا امرأة من ورق التوت"خاصة قصيدة  وظاهرة بارزة في بعض القصائد،

هي للمنادي الذي يكون بعيدا أو في و "يا"ذلك باستخدام أداة النداء  و،"السكين والبرزخ"

.)1(الساهي وحكم البعيد كالنائم

 "يا"بأداة النداء " يا امرأة من ورق التوت" جملة النداء التي تكررت في قصيدة إن

:جاءت على النحو التالي

:، مثل قول الشاعرمجرور وجار+ صفة + ىمناد+ أداة نداء : النمط األول

توهمت أنك أني

يا جسدا محفوفا

)2(بالظلمات

 التشوق والتوجع واألسى و داال على الحسرةةسطر الشعريألاالنداء في جاء 

. في البحث عن الحب المفقوديتفان

+ فاعل مضمر في البنية السطحية + فعل مضارع  + ىمناد+ أداة نداء : النمط الثاني

.مجرور وجار) + ني(مفعول به 

:مثل

توهمت أنك أني

)3(يا امرأة تنهشني في السر

وتنشرني للموج

، فالشاعر صرار في نشر الفعل واالفالنداء في هذا السياق دال على المبالغة

تنشرني، تنهشني: هذا واضح من خالل وحسرة وينادي امرأته بتوجع

، كقول )مضاف إليه+ مضاف(منادى مخصص باإلضافة + أداة نداء : النمط الثالث

:الشاعر

يا امرأة البلور

)4(وتوت األحراش البرية

.106، ص)مذكرة ماجستیر(البنیات األسلوبیة في مرثیة مالك بن الریب، : لیاس مستاريإ :ینظر -)1(
.139، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.142، صالمصدر نفسھ -)3(
.143، صالمصدر نفسھ -)4(
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 فهي بلورية ، عاديةالنداء في هذا السياق يدل على التعظيم فهذه المرأة ليست

.العفة والطهارة والصفاءو توحي بالنقاء

فاعل + فعل مضارع + أداة نداء + مفعول به+ فاعل مضمر + فعل أمر: النمط الرابع

: قول الشاعر، مثلمضاف إليه+ مفعول به+ مضمر

دعيني يا امرأة

)1(ألتقط ياقوت الرحمة

الضعف أمام رمز و ،فاالستعطا والنداء في هذا السياق دل على الرجاء 

.الرحمة والعفة والطهارة

 المضاف والمجرور والجار(شبه الجملة + ىمناد+ أداة نداء : النمط الخامس

:قول الشاعري، )المضاف إليهو

يا امرأة من ورق التوت

تطاردني

)2(في الصلوات وفي الصحو

 لمضافا والمجرور والجار(شبه الجملة + منادى + أداة نداء : النمط السادس

:يقول الشاعر، )المضاف إليهو

نركب موجته وننساق

نعزف نوبته وننهال

يا امراة من عصر التوت

)3(لعنته وما أشهى الجسر

.النداء في هذا السياق دل عنه التعظيم

.هذا النوع من الجمل" السكين والبرزخ"قد شهد المقطع الثامن من قصيدة  وهذا

:يقول الشاعر

وحدي أكون

ي الحالحالكما ه

.143، صسكینال والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.150، صالمصدر نفسھ -)2(
.155، صالمصدر نفسھ -)3(
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يا من تفزعان لصرير الباب،

ودقّ الضبة

)1(ومتارس أكياس الرمل

:قصيدة نفسهاالويقول أيضا في المقطع السابع من 

نم يا قرير الظن

برد المفاصل مسفوك على جسدي

وعاقبة للتقوى

)2(وبرزخ من صهيل

ارة ينقل لنا الشاعر عبر أسلوب النداء مجموعة من المدلوالت التي تعمل على إث

التركيز في هذا العالم  و لفت االنتباهعلى هذه األداة دلتاستفزازه، كما و المتلقي

اإلنساني المتناقض الذي ظهر نتيجة الخطيئة، فالشاعر يحاول دوما البحث عن 

.العفة وهي الحد الفاصل بين الخطايا والبرزخية

بشكل واضح وما نستنتجه من خالل هذه األمثلة أن الشاعر، وظف جملة النداء 

حمل ت، "الياء"جاءت نداءاته كلها بحرف  ويا امرأة من ورق التوت،: خاصة في قصيدة

.د في عالمنا اإلنسانيالفت االنتباه إلى ما س واالستعطاف، ومعنى التوجع

: جملة االستفهام-2-2-2-1-3

طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من "هو  واالستفهام من األساليب اإلنشائية،

 متى، أيان، كيف، أين، ،من،  الهمزة، هل، ما، أم:هي وذلك بأداة من أدواته و،قبل

.)3("أي، متى أنى، كم،

.)4("أيان ظرفان وأين وأني وأي أسماء وكيف وكم وما، ومن وهل حرفان، وفالهمزة"

حصر المعاني "أما ما يخص داللة االستفهام فتفهم من خالل السياق لذلك فإن 

ن المعاني تتوزع على مساحة ب االستفهامي أمر يصعب تحقيقه، ألالبالغية للخطا

.129، صالبرزخ والسكین:  عبد هللا حمادي-)1(
.128 ،127، صالمصدر نفسھ -)2(
.78، صجوھر البالغة: أحمد الھاشمي -)3(
.54، صاألصول وعلم البیان بین النظریات: دیزیرة سقال -)4(
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ر في سياق الكالم الذي يكون فيه يي تتعه واالنفعاالت اإلنسانية، وشائعة من العواطف

.)1("المستقبل على السواءو اإليحاءات الشعورية عند الباث ومن الدالئل

في معظم القصائد إن رصد أدوات االستفهام يكشف عن مظاهر أسلوبية تتمظهر 

 انفعل، و استفهاماته كلما تأثرت فالشاعر تتواتر،"عبد اهللا حمادي"ية للشاعر ثالحدا

من األدوات االستفهامية التي شكلت ظاهرة و أثير وجدانه، وكلما تحركت عاطفتهو

.لماذاو ماذا، وأي، وكيف، وما ومن، وهل،الهمزة المحذوفة، : أسلوبية

:"الهمزة المحذوفة مقدرة"  تركيب استفهامي أداته-أ

، "الشوفار" و،"ال يا سيدة اإلفك" و،"يا امرأة من ورق التوت": قد وردت في قصيدةو

:بأنماط مختلفةو بشكل واضح

جملة فعلية+  محذوفة استفهام مصدرة بهمزةجملة فعلية: النمط األول

:"يا امرأة من ورق التوت"يقول الشاعر في المقطع الثامن من قصيدة 

أم تسرقني... سرقني العمري

عيناك؟

أم ينهبني.. يغمرني الطيف

)2(لقياك؟

القلق  ودل على الحيرةتسطر الشعرية لوقد جاءت جملة االستفهام في هذه األ

.اللذين يعيشهما الشاعر

جار )+أم(العطف+جملة النعت+جملة فعلية+محذوفةأداة استفهام : النمط الثاني

.مضاف إليه+ مجرورالجار و)+ مأ(العطف + مضاف إليه+ ومجرور

":ال يا سيدة اإلفك"ويقول أيضا في المقطع الثامن من قصيدة 

أسألك سر القبلة

تمنح جهرا

؟..أم في ستر األسرار

؟..نوارأم من نور األ

)3(القبلة لك فردوسأأس

.215، ص2004، 1 لندن، ط،وبیة في النص الشعري، دار الحكمةالبنى األسل: راشد الحسیني -)1(
.144، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.164، صالمصدر نفسھ -)3(
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 أخرجهافالشاعر هنا يتساءل عن سر القبلة أتمنح جهرا أو سرا هذه القبلة التي 

دالالت جديدة إذا أصبحت القبلة رمزا  ور من معناها القاموسي ليكسبها معانيالشاع

.االستسالم وعدم االستسالم بعد أن كانت رمزا للضعف والتغيير وللقوة

 ويظهر .جملة فعلية + )أم(العطف+ جملة فعلية+محذوفةاستفهام همزة : النمط الثالث

 : "من قصيدة الشوفار"في المقطع األول 

بين الكاهنة و بينيما... 

:يال ينثني نغم

)1(!؟ أقطعها أم تقطعني 

التوتر الذي  والقلق وفاالستفهام في هذه األسطر الشعرية يدل أيضا على الحيرة

. جديدة حداثية خرجت بموجبها عن دالالتها التقليديةت فقد أكسبها دالال،يساور الشاعر

 ":هل" تركيب استفهامي أداته-ب

 مختلفة في اأخذت أنماط و،)2("طلب التصديق فقط دون التصورل"هي مختصة 

":الشوفار" و"السكين والبرزخ" و"مدينتي: "قصيدة

جملة فعلية) + هل(أداة االستفهام : النمط األول

:"مدينتي"يقول الشاعر في المقطع الثالث من قصيدة 

...بداية اإلبحار

فهل يحين مرفأ

)3(؟..لموعد األخطار

ليفيد التمني فالشاعر يتمنى أن ينتهي ) فهل(االستفهام مسبوقا بالفاء جاءت أداة 

.اإلبحار في وجه األخطار وذلك باستيقاظ الضمائرو االستبداد والظلم

المتمثل في  ومجرور وجار+ مجرور  وجار + )هل(ستفهام الأداة ا: النمط الثاني

":السكين والبرزخ"المقطع التاسع من قصيدة 

يانالبرزخ س وأنا

...فهل من منفذ للرحيق؟

.168، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.55، صصولاأل وعلم البیان بین النظریات: دزیرة سقال -)2(
.103ص السكین، والبرزخ: عبد هللا حمادي -)3(
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)1(المعاني وحبلي الغاني

 مجرور وجار+ مجرور  وجار+ مجرور  وجار + )هل( استفهام أداة :النمط الثالث

:"الشوفار"يطهر هذا النمط في المقطع الخامس من قصيدة و

دمشق خازنة البدور

:مسرحة العطور

.هل لغرناطتي من غوطة للمقيل؟؟

)2(سفهاسحب الطوائف تفتري 

 االختالفات واألديان واألحزاب وفالشاعر هنا يتمنى أن تزول سحب الطوائف

.مسرحة العطور  ويعم السالم كما كان في بالد الشام خازنة البدورو

":من"  تركيب إستفهامي أداته-ج

: جاءت في و)3("الستفهام عن العقالء دون سواهمل"موضوعة و

مثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع  و:ة اسميةجمل) + من(أداة استفهام: النمط-أ

":الشوفار"من قصيدة العاشر 

علياك تكسر ما تبقى من عصا

فمن المعذب في هواك

)4(...من السجين؟؟

 استفهامي يحمل داللة التعجب فهو يستغرب بأسلوبفالشاعر عبر عن شعوره 

 الذي يصرخ في المعذب وقوسحمقلقه لمن يهواه، فهو ال وعن عدم وصول عذابه

.يرغب وصمت دون البوح بمن يهوى

":كيف" تركيب استفهامي أداته-د

مضاف  +مفعول به+ جملة فعلية مضارعة " + كيف"أداة االستفهام : نمط جاء علىو

مثالنا على هذا النمط قول الشاعر في المقطع الرابع  ومعطوف،+  العطفأداة+ إليه

:"تيا امرأة من ورق التو: "عشر من قصيدة

نزوته ويحكمها العهر

.130، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.171، صالمصدر نفسھ -)2(
.54، صاألصول وعلم البیان بین النظریات: دزیرة سقال -)3(
.177، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)4(
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فكيف أقاوم فعل العشق

)1(وطلعته؟؟

جاء االستفهام في هذه األسطر الشعرية للداللة على تعجب الشاعر من كيفية 

.مقاومة فعل العشق

:"أي" تركيب استفهامي أداته-و

¡)2("هي تأخذ معناها مما تضاف إليه ولالستفهام عن أمر يعم متشاركين فيه،" هيو

مثالنا على هذا  وجملة فعلية،+ )أيهما(أداة استفهام : النمط  التركيب علىذاجاء هو

:"مدينتي"النمط قول الشاعر في المقطع الخامس عشر من قصيدة 

وعشقها ممزق

أيهما تختار؟

مدينة... مدينتي

)3(التشريد والتكبير

 نكسار النفسي نتيجة اراالنكسا وووظفت هذه األداة للداللة على موقف اإلحباط

 التسبيح ووطنه إلى نصفين أو جزأين فأصبحت مدينتين مدينة التكبير وانشقاق مدينتهو

.االستبداد والظلم والكفر، وفي الوقت نفسه مدينة التناقضات، والتشهدو

:"لماذا"تركيب استفهامي أداته-ه

طع الثامن يظهر هذا النمط في المق و.جملة فعلية+ )لماذا(أداة استفهام: النمط جاء علىو

":السكين والبرزخ: "من قصيدة

"¿!ال جمل وال ناقة لي فيها" 

فلماذا يعذبني صليل الباب

)4(وتسكنني غابة من فزع؟؟

.153، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.57، صاألصول وعلم البیان بین النظریات: دیزیرة سقال -)2(
.113، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)3(
.128، صالمصدر نفسھ -)4(
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القلق الذي  ولتحمل داللة الحيرة" بالفاء"فلماذا في هذه األسطر جاءت مسبوقة 

عركة، فهو شقائه النفسي رغم بعده عن ساحة الم ويراود الشاعر، فهو يعترف بعذابه

.عدم قدرته على رفع صوته للخارج و،المتفرج الذي يتعذب من صراخ الصمت

:"ماذا" تركيب استفهامي أداته-د

¡)1("اسم موصول بمعنى الذي) إذا( واستفهام،) ما: (اسم مركب من مكونين" هو  و 

.مجرور وجار+ فعل  + )ماذا(أداة االستفهام : النمط قد وظفه الشاعر فيو

 :"الشوفار"ء هذا النمط في المقطع السادس من قصيدة وقد جا

"الحسين"وتجرف خيبة بدم 

ماذا تبقى من هزال الصقر

)2(.من بل الصدي... من عرف الندى

ن مستقبل األمة مفالشاعر عبر هذه األسطر الشعرية االستفهامية يعبر عن مدى حيرته 

.العربية اإلسالمية

:امية نخلص إلى ما يليمن خالل دراستنا للجملة االستفه

يا امرأة من : "قصيدةـشكل االستفهام ظاهرة أسلوبية في بعض القصائد الحداثية ك

 ،"الشوفار" قصيدة  و،"السكين والبرزخ"قصيدة  و،"مدينتي: "قصيدة و،"ورق التوت

".ال يا سيدة اإلفك" قصيدة و

التحسر، وبالتعج وخرج االستفهام عن معناه األصلي إلى معان أخرى كالتمني 

.هذا مبدأ من مبادئ الحداثة الشعريةو

 ليها أداة ت، المقدرة االستفهام لهمزةأما بالنسبة لتوظيف األدوات فكان الحظ األوفر

." امن، كيف، أي، لماذا، ماذ": يةت، ثم األدوات اآل"هل"االستفهام 

: جملة النهي-2-2-2-1-4

له صيغة  وجه االستعالء،طلب الكف عن الفعل على و" يعرف بأنه : النهي

 الناهية بالدخول على المضارع،) ال(تخص و،)3(" الناهية"ال"هي المضارع مع  و،ةواحد

.152، ص1996دار ھومھ، الجزائر،  ،1الجملة الفعلیة في مختارات ابن الشجري، ج: مصطفى سعید الصلیبي -)1(
.173ص، السكین والبرزخ :عبد هللا حمادي -)2(
.76 ص،أحمد الھاشمي، جوھر البالغة -)3(
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للنهي كما لألمر  و،)1(" غائباماستقباله، سواء أكان المنهي مخاطبا أ وال تقتضي جزمهو

.أغراض بالغية تفهم من السياق

 جملة فعلية "عبد اهللا حمادي"لشاعر وقد وظفت جملة النهي في بعض القصائد الحداثية ل

.مضارعية

":مدينتي"ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع الحادي من قصيدة 

مدينتي

ال تسألو عن فجرها

)2(الموعود

:"السكين والبرزخ"وقوله أيضا في المقطع السابع من قصيدة 

ال تبرح فغزال السكن

معبر للسلوى

)3(ورحلة من أنين

":جوهرة الماء"ا في المقطع التاسع من قصيدة ويقول أيض

كان المستوى في الملكوت(...) 

وكانت فاتحة االستواء

)4(الكوز وإمامي ال تمنن بالخرقة

من خالل هذه األمثلة نستنتج أن النهي خرج عن معناه األصلي ليدل على 

لعربية، مرتبط،  عدم التوضيح، ألن اإلجابة عن مستقبل البالد او ع في اإلجابةانمتاال

.إيمائهم ومعتقداتهم وأفكارهم وبضمائر شعبها

بري إلى التركيب اإلنشائي الطلبي بمختلف خاالنتقال من التركيب ال وإن التحول

يمثل  و يمثل في عمومه تحوال من الجانب القار في اللغة إلى الجانب المتحرك،،أشكاله

الفني فقد كشفت هذه الجانب من و على مستوى العاطفة تحوال من الهدوء إلى التوهج،

من الجمل اإلنشائية  والمتلقي،و األساليب اإلنشائية على أنها عوامل تنشيط للشاعر

.90، ص2000الحداثة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  وحروف المعاني بین األصالة: حسن عباس -)1(
.110، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.127، صالمصدر نفسھ -)3(
.197صاللسانیات،  و قصیدة جوھرة الماء في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب:عبد هللا حمادي -)4(
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 ،تكثيف مدلوالتهو تغيير وتجريد و،الطلبية التي كان لها دور كبير في حركية النص

ي تال أيضا جملة النداء و.لتفعل وأفعل،: ي جاء فيها األمر على صيغةتجملة األمر ال

، "يا امرأة من ورق التوت"ظاهرة أسلوبية في قصيدة " يا"شكل فيها حرف النداء 

باإلضافة إلى جملة االستفهام التي كان لها حضورا واضحا في معظم القصائد الحداثية 

 البرزخ" و،"الشوفار" و،"مدينتي" و،"يا امرأة من ورق التوت: "للشاعر، كقصيدة

: من األدوات االستفهامية التي برزت بشكل واضح و،"كال يا سيدة اإلف" و،"السكينو

.ماذا و،لماذا وأي، وكيف، ومن، و،هل

: قد شكلت جملة النهي أيضا ظاهرة أسلوبية في معظم القصائد الحداثية كقصيدة وهذا

من حروف النهي التي كان لها  و،"جوهرة الماء: "قصيدة و"السكين والبرزخ"و "مدينتي"

.الناهية" ال" القصائد حرف الحظ األوفر في هذه

نهي، كما  واستفهام ونداء وهكذا تنوعت الجملة اإلنشائية الطلبية، بين أمر

.المعاني وبالتالي الدالالت وتنوعت معها األدوات

:)فصاحيةاإل( الجملة غير الطلبية -2-2-2-2

 ال هو ما والقسم الثاني من اإلنشاء عند علماء المعاني هو اإلنشاء غير الطلبي،

أفعال  والذم، والمدح، ومنه أفعال المقاربة، ويستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب،

.)1(كم الخبرية ورب، والقسمو صيغ العقود، والتعجب،

األسلوب اإلنشائي التأثيري : " الجملة االفصاحية بأنها"م حساناتم"وقد عرف 

Affective(الذي يسمونه language(،التعجب،و تالصو و اإلحالة:تلك هي و 

.)2(..."الذم، والمدح،و

وقد تمثلت الجملة اإلفصاحية في القصائد الحداثية للشاعر في جملة التعجب التي شكلت 

.ظاهرة بارزة في بعض القصائد الحداثية

تكون جملة اسمية أو فعلية، ألنها تحوي صيغتين إحداهما تبدأ قد  :جملة التعجب

ما ( :هاتين الصيغتين هما وعل يحتاج إلى فاعل،الثانية تبدأ بف وباسم يعرب مبتدأ،

التعجب من المفاهيم التي يتوهج فيها اإلحساس بأشياء متميزة  و،)3()!أفعل به( و)!أفعله

.عن غيرها

.13، صاألسالیب اإلنشائیة: محمد عبد السالم ھارون -)1(
.89 ،88، ص2004، 4مبناھا، عالم الكتب، ط واللغة العربیة معناھا: تمام حسان -)2(
.211، ص1998ط،  التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، د: عبده الراجحي: ینظر -)3(
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.)1(التعجب باألساليب المطلقة والتعجب بالصيغة القياسية،: ب نمطينجونجد للتع

من الثامن وي المقطع السادس ومن أمثلة التعجب بالصيغ القياسية، قول الشاعر ف

:"يا امرأة من ورق التوت"قصيدة 

..منهوب عطر مفاتنها

المطر ما أجمل أن يسكنها

الدافُئ

.. من نور فوقيةوأعراس

ما أجمل أن تبعث طفال مغرورا

.)2(يكبر فوق ذراع

:وفي المقطع الثامن يقول

 أن تدفن في صدر امرأةأشهىما ... 

من عيث

)3(لى السروتبوح بالسر إ

الثالث من وومن أمثلة التعجب بالصيغ القياسية قول الشاعر أيضا في المقطع الثاني 

":ال يا سيدة اإلفك"قصيدة 

!!ما أطغى القبلة تنهال على مهل

تعبر شطآن السوء،

¡)4(تقيم شعائر قداس

الوجد ثقيل وما أحرى،

أن تقرأ آيات الفتح

)5(وتمتشق اإلسراء

 التي تعبر عن غاية اإلبهام،" ما ":ـ هذه األسطر الشعرية بارتبط التعجب في

ن الشيء المبهم يكون أعظم تأثيرا في أتوظيف الشاعر لها ينطلق من قناعته بو

، قسم األدب )مذكرة ماجستیر( یوسف وغلیسي، دراسة نحویة أسلوبیة الجملة في شعر: فوزیة دندوقة: ینظر -)1(
.147، ص2004جامعة محمد خیضر، بسكرة، العربي، 

.142.143، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.144، صالمصدر نفسھ -)3(
.157، صالمصدر نفسھ -)4(
.158، صالمصدر نفسھ -)5(



النحوية البنى أسلوبية :الثالث الفصل

247

كأنه  والتمني، ويخرج التعجب هنا إلى الرجاءو ،يالنفوس، لما يحمله من انفتاح دالل

.يتمنى حدوث أشياء يرغب في تحقيقها في الواقع

قول الشاعر في المقطع الرابع عشر من : لة التعجب باألساليب المطلقةومن أمث

:"يا امرأة من ورق التوت"قصيدة 

المأجور ويركبها الفاسق

وتقرب بين شفاه امرأة

)1(!!من صخر

":مدينتي"ويقول أيضا في المقطع الثاني عشر من قصيدة 

:وشعبها نباح

لواؤها جالد

)2(...!!إمامها سفاح

:فقد وردت هذه الصيغة في المقطع الثالث منها" جوهرة الماء" قصيدة أما في

كانت عائدة من طرقات

!!البرق

تختزن اإلغراب

وحروف األسماء

)3(المهموزة

صيغة التعجب القياسـية ظـاهرة      فيها  فقد شكلت   " السكين و البرزخ"أما قصيدة   

.التاسع والسادس، وامس،الخ والرابع والثاني وأسلوبية بارزة خاصة في المقطع األول

:قرأ المقطع األولنو للتمثيل لذلك 

في عماء بالقصر

...والمد

!تمثل بشرا سويا

الوهاج ويتماهى البرزخ

.153 ،152، صسكینال والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.111، صالمصدر نفسھ -)2(
.193صاللسانیات،  وفي مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب" جوھرة الماء"قصیدة : عبد هللا حمادي -)3(
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)1(!"...بدحية الكلبي"موفد 

:ونقرأ أيضا المقطع الثاني

كان البدء

!شجرة كانت و...وكان السبق

!ما فوقه هواء

!!ما تحته هواء
.
.

!!ن عماءفي غيمة م
.
.

)2(!!لنا المعراج وله النزول

مثالنا على  وأما المقطع الرابع فقد جاء هو أيضا حافال بصيغة التعجب القياسية،

:ذلك قوله

!خيال في خيال

...!!سؤال في ظالم

 غيرها نالحظ أن الشاعر يقف إزاء هذه الرموز وانطالقا من هذه األمثلة

مام، اللواء، الشعب، شفاه، ة، القبلة، البرزخ، البرق، اإلالمرأة، المدين: ـالدوال كو

) الوطن(صفاتها، فالشاعر يتعجب من مدينته و وضعها و، متعجبا من فعلها...)صخر

الضياع، كما تعجب أيضا من امرأته و كأنه يرمز إلى االستالب والمعلقة من جذورها،

 كأنها رمزا للقوة ون الصخر،البلورية الشفافة، امرأة من ورق التوت، امرأة شفاهها م

.الصالبة والطهارةو

 سماعية،مإن جملة التعجب في مجملها تميزت بالتنوع سواء أكانت قياسية أ

التي شكلت ظاهرة أسلوبية خاصة  ور كان للجملة التعجبية السماعية،وفإال أن الحظ األ

دل يائد الحداثية قلة التعجب أو انعدامها في بعض القص و،"السكين والبرزخ: "في قصيدة

.شيالصمت نتيجة الواقع المع واألسى وعلى الشعور بالحزن

.116، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.119 ،118 ،117 المصدر نفسھ، ص-)2(



النحوية البنى أسلوبية :الثالث الفصل

249

نستنتج من خالل ما تقدم من الجمل اإلنشائية هو تنوعها بين جمل طلبية التي 

النهي، ظاهرة بارزة في بعض القصائد  واالستفهام والنداء وشكلت فيها جملة األمر

 قياسية أكانتكجملة التعجب سواء) احيةإفص(بين جمل غير طلبية  والحداثية للشاعر،

يا امرأة من : " سماعية التي شكلت هي ألخرى ظاهرة أسلوبية خاصة في قصيدةمأ

".ال يا سيدة اإلفك"  و،"مدينتي"قصيدة  و،"السكين والبرزخ"قصيدة  و،"ورق التوت

ه تمزقه من جراء ما يعج ب وتشتته واضطرابه، ووهذا التنوع يكشف عن حيرة الشاعر

عبد اهللا "الواقع الراهن من تناقضات كبيرة، جسدتها بعض القصائد الحداثية للشاعر 

.اواضح تجسيدا أسلوبيا "حمادي

: الجملة الوظيفية-2-2-3

لقد تواترت الجمل ذات الوظائف النحوية في القصائد الحداثية للشاعر بشكل 

منها ما  و،"حاال"منها ما وقع و "نعتا"منها ما وقع  و"خبرا"متنوع فمنها ما وقع  ومتفاوت

".مفعول به"وقع 

ولقد اقتصرت دراستنا على بعض هذه الجملة التي شكلت ظاهرة بارزة في بعض 

. به دون غيرهاالمفعوال والحال والنعت والقصائد، كجملة الخبر

: جملة الخبر-2-2-3-1

ة أو المعنى، أي يتم به الفائد واللفظ الذي تتألف منه مع المبتدأ جملة،"الخبر هو 

 اهللا واحد،: قع كحكم المبتدأ نحواحكمه الو وهو الكالم الذي يتم به فائدة مع المبتدأ،

هو الشيء  و ألنه حكم صادر على المبتدأ؛الخبر مسند، متمم للمعنى األساس للجملو

 هي طروب،: نحو: يتمم معناهاو سمية، أو هو لفظ يكمل الجملة اإل،)1(المحكوم عليه

الشعر : "التأنيث، نحوو التذكير، والجمع، والتثنية، و الخبر المبتدأ في اإلفراد،يطابقو

للخبر  و،"المعلمون نور الوطن: "يجوز عدم مطابقته إذ كان الخبر جامدا، نحو و،"أسود

:ثالثة أنواع

" .مي ابنه: " نحو) ال شبه جملة وما ليس جملة(مفرد  -أ

أما الشعر فخصله : ( نحوسميةا، أو )راحةي ال تعرف اله(: جملة فعلية نحو-ب

).اءدسو

.39، صة علمیة في المنھج، الفھم، التعلیم، التحلیلفي النحو العربي، رؤی: بلقاسم دفة: ینظر -)1(
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.)1("لها خدان: " نحو)مجرور وجار( شبه جملة-ج

:من الصور التي وردت فيها جملة الخبر و

 .الخبر جملة اسمية: الصور األولى

يا امرأة من ورق "ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع الثالث من قصيدة 

:"التوت

...)(أيقنت أني أنا 

)2(ارطة الموجخفي 

أنا في خارطة (الخبر+  مبتدأ + )ن( ناسخ:  مكونة منسميةاجاءت الجملة الخبرية 

.)الموج

.الخبر جملة فعلية: الصورة الثانية

":يا امرأة من ورق التوت"ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع الرابع من قصيدة 

تحمله أكتاف سماسرة

من ورق

)3(كبنيصهيل ير ووحدي

.)يركبني(جاء الخبر هنا جملة فعلية  -

":ستر الستور"وقوله أيضا في قصيدة 

هوى بنفسك

فأهواه... يهواني

وطيف عرشك يلقاني

فألقاه

)4(هو التماهي تمادى

به التناهي تدنى

رقائق الطائر الميمون

.55، ص معتمد الطالب في قواعد النحو:حسن حمد: ینظر -)1(
.140، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.141، صالمصدر نفسھ -)3(
.1ص اللسانیات، و قصیدة ستر الستور في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب:عبد هللا حمادي -)4(
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)1(تحملني

جملة فعلية الخبر + مبتدأ : جاء الخبر في هذه األسطر الشعرية جملة فعلية

....)يلقاني، تمادى، تدنَّى، تحملني،(

.الخبر جملة فعلية منفية: الصورة الثالثة

:"يا امرأة من ورق التوت"ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع الرابع من قصيدة 

ملحمة لم ترس سفائنها

مفررةٌ وقدر األقدار

)2(للذل تقام

:"ستر الستور"وقوله أيضا في قصيدة 

ر الستورست

)3(وما تخفيه لياله

 إن هذا التوظيف البارز للجمل الخبرية جاء مرتبطا بأحداث األفعال نفسها،

.طموحات يسعى لتحقيقها في الواقع واإلخبار عما يجول في خاطر الشاعر من آمالو

:)الصفة( جملة النعت -2-2-3-2

.سببي وحقيقي: النعت قسمان

 التنكير، والتعريف وتتبعه في اإلعراب وقبلها،صفة تنعت موضوعا النعت الحقيقي 

  جاء الولد الناجح،:نحو) جمعا ومثنى، و،مفردا(العدد  و،)مؤنثا وأ مذكرا(الجنس و

.المزارعات النشطات ومررت بالفالحين النشيطين،و شاهدت الفتاة الجميلة،و

إذ أخال ، ييعامل كالنعت الحقيق ويصف ما له عالقة بالمنعوت، النعت السببي أما

معموله من ضمير عائد إلى المنعوت، أما إذا كان في معموله ضمير عائد إلى 

 التأنيث وما بعده في التذكير، واإلعراب،و التنكير والمنعوت، فيتبع ما قبله في التعريف

.)4(يبقى مفرداو

.3، صاللسانیات و قصیدة ستر الستور في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب: عبد هللا حمادي-)1(
.141، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.04، صاللسانیات وقصیدة ستر الستور في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب: عبد هللا حمادي -)3(
.137، صطالب في قواعد النحومعتمد ال :حسن حمد: ینظر -)4(
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يا امرأة  "ومثالنا على جملة النعت قول الشاعر في المقطع الخامس من قصيدة

":توتمن ورق ال

كنت أيقونته المثلى

تلفظها ويذرعها المد

أبخرة األزالم القابعة

)1(في بهو السلطان

:هاسوقوله أيضا في المقطع السادس من القصيدة نف

يا امرأة تنهشني في الستر

وتنشرني للموج
.
.

على شفة يسكنها المطُر

الدافئ

يكبر فوق ذراع

يغمد فوق شفاه

)2(طيافأ ويرهقها البوح

يذرعها، تنشرني، يكبر، يغمد، (جاء النعت في هذه األسطر الشعرية جمل مضارعية -

).يرهقها

: يقول الشاعر"ستر الستور"وتظهر جملة النعت أيضا في قصيدة 

وال اكتناه يفك

لغز فحواه

)3(أغيمة الليل ال وزر يساورني

 كما جاء ،)نيريفك، يساو(جاء النعت في هذه األسطر الشعرية جمال مضارعية كما 

.أيضا يحمل داللة تأكيد للصفات التي يسعى الشاعر إثباتها في القصيدة

.)4(هذه الجمل جاءت نعتا لما بعدها لتأكيد صفة لما يقتضيه الوصف

.142، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.143 ،142، صالمصدر نفسھ -)2(
.2 صاللسانیات، وقصیدة ستر الستور، في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب: عبد هللا حمادي -)3(
.178، صالتطبیق النحوي: يحعبد الراج -)4(
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: جملة الحال-2-2-3-3

فضلة حكمها النصب، تبين هيئة صاحبها وقت وقوع الفعل على "الحال هو 

األصل في الحال  والخ،...  به، أول فاعل، مفعول:اصاحب الحال يأتي أنواع واألغلب،

. بمشتق أو غير مؤولكون جامدا مؤواليقد  وأن يكون مشتقا،

:والحال أربعة أنواع -

".قالت البنفسجية متنهدة"نحو : كلمة مفردة

".وقفت البنفسجية تضحك"نحو : جملة فعلية

"هي تضحك واهتزت البنفسجية"نحو: جملة اسمية

.)1("نظرت البنفسجية حولها"نحو :  شبه جملةحذف

والمتأمل في القصائد الحداثية للشاعر عبد اهللا حمادي يلحظ تواتر جملة الحال بأشكال 

. في أغلبها جملة فعليةوردتمختلفة، إذ 

يا امرأة من ورق "ومثالنا على ذلك قول الشاعر في المقطع األول من قصيدة 

:"التوت

علقت عتابي على باب مدينتكم

)2(حترف العشقأ

:وقوله أيضا في المقطع الثاني من القصيدة نفسها

وعقارب ساعات معلنة

..بالرعشة

)3(يسكنها الريح

.121، ص في قواعد النحومعتمد الطالب: حسن حمد -)1(
.139، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
.140، ص المصدر نفسھ-)3(
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:يقولوفي المقطع الرابع 

وفي موكبه المجرور

)1(تحملت أكتاف سماسرة

أحترف العشق، يسكنها : (وردت في هذه األمثلة جمل الحال فعلية المتمثلة في

توضيح عملية اإلخبار، ألن الشاعر بصدد اإلخبار  و، لتوسيع الداللة.)..الريح، تحملت

.عن حالة صاحبها

:يظهر ذلك في قول الشاعر و"ستر الستور"ردت جملة الحال في قصيدة  وكذلك

وما انشطارى سوى شوق

)2(لهائأس ...............................الحالة األولى

هو التماهي تمادى

)3(في تجرده ........................... الثانيةالحالة

المتمثل في  وورد الحال في هذه األسطر الشعرية جملة فعلية في الحالة األولى

).أسئلة(

توضيح  وذلك بغية توسيع الداللة، وفي الحالة الثانية،) في تجرده(وشبه جملة 

.عملية اإلخبار، ألنه بصدد اإلخبار عن حالة صاحبها

:المفعول به جملة -2-2-3-4

 )طالع الطفل كتابا: (المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل نحو

:يكون المفعول بهو

."زرع الفالح القمح"نحو : اسما ظاهرا -أ

."رفتهع"نحو : ضميرا متصال-ب

."إياك أسأل"نحو : ضميرا منفصال-ج

."نك مسافرأعلمت "نحو : مصدرا مؤوال-د

."نال المجتهد جائزة: "الفاعل، نحو و به أن يقع بعد الفعلواألصل في المفعول

.141، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.2صاللسانیات،  و في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب،قصیدة ستر الستور: عبد هللا حمادي -)2(
.1، صالمصدر نفسھ -)3(
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: الفاعل نحو وقد يأتي قبل الفعل و،"كافأني المدير: "ولكن قد يأتي قبل الفاعل، نحو

"إياك نعبد".

 "يا امرأة من ورق التوت"لقد ورد الحال جملة مفعول بشكل واضح في قصيدة 

:مثالنا على ذلك المقطع السادسو

(...)ك أنيتوهمت أن
.
.

ما أجمل أن ترسو حدائقنا
.
.

)1(ما أجمل أن تبعث طفال مغرورا

:من القصيدة نفسهاوقوله أيضا في المقطع الثامن 

)2(ما أشهى أن تدفن في صدر امرأة... 

قد وردت لتوضـيح     و المالحظ على جملة المفعول أنها مصدرة بأن المصدرية،       

.مضمون الجملة

ة التي وردت في معظم القصائد الحداثية تعكـس قـدرة           إن هذه الجمل الوظيفي   

لفت انتباهه، فمن خالل الجملـة الخبريـة تجـسدت           و الشاعر على التأثير في المتلقي    

المزاولة، كمـا وظـف      و ارتبطت بأفعال دلت على معنى التجدد      و األحداث، و الحوادث

 تنـاقض، أمـا     ما اعتراها من   و حال األمة العربية   و الجمل الحالية ليؤكد على وضعية    

صـورته  و الجملة النعتية فقد برع الشاعر في توظيفها إذ أكدت على صفة الموصوف،           

.على خيال واسع في وصف واقع مرير حزينذلك أحسن تصوير دل 

 المنفية و وهكذا يمكن القول إن جمل الشاعر قد تنوعت بين جمل خبرية المؤكدة           

 بين الجمل الوظيفية،   و )اإلفصاحية(لبية  غير الط  و بين الجمل اإلنشائية بنوعيها الطلبية    و

 الواقع الـراهن  ه من جراء ما يعج بأفكارهتشتت  وهذا التنوع يكشف عن قلق الشاعر   و

 "الـسكين  و البـرزخ : "من تناقضات كبيرة، جسدتها القصائد الحداثية للشاعر كقـصيدة        

قـصيدة   و ،"كال يا سيدة اإلف   " و ،"ستر الستور " و ،"يا امرأة من ورق التوت    " و "مدينتي"و

.143 ،142، صالسكین والبرزخ:  حماديعبد هللا -)1(
.144، صالمصدر نفسھ -)2(
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التي شكلت ظـاهرة     و ، معظم هذه القصائد احتضنت كل نوع من هذه الجمل         "الشوفار"

.أسلوبية في تركيبها

:أشباه الجمل وتوالي الجملحداثة  -2-3

هـو ظـاهرة     و في كثير من األحيان، يساعد توالي الجمل في تعميق الغموض،         

لنحوية الخاصة التي تـؤدي     حداثية تجلت في ديوان الشاعر، عن طريق االستعماالت ا        

.إلى الغموض على مستوى المنطلق الفكري

هـذه   و لقد توالت الجمل في المقطع الشعري الواحد دون أدوات ربـط بينهـا،            

ال يا "الظاهرة كثيرة جدا في قصائد عبد اهللا حمادي، يقول في المقطع الرابع من قصيدة             

":سيدة اإلفك

فأس صيفي ينحت من جسد

...الظلمات وتمثال الرغبة

يفترس الشفة الظمآى

الهمسات ويهوى ما بين الجهر

يعتجر الروح

يشغل أكوان الصمت

يختزل األرض

تنشره الريح... معراجا بنيا

)1(سديما

":يا امرأة من ورق التوت"يقول أيضا في المقطع الحادي عشر من قصيدة 

كانت و...وحدي كنت

)2((...)وثالثنا 

يوقد نار الشهوة

العرييحترف 

يغري بالظلمات

.150، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.148، صالمصدر نفسھ -)2(
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أنقاد على مقصلة التوحيد

خطايا وأنشر ألواحا

يرهقني لوحل السادر

(...)والقبالت 

نبض مفاتنها يغري

)1(بالصرخة

":الشوفار"ويقول أيضا في المقطع الثاني عشر من قصيدة 

عرب أباحوا عرضهم

 رومهماعرب أطاعو

عرشهم عرب تهاوى

عرب تبعثر جرحهم

)2(يقينما بين شك أو 

إن انعدام أدوات الربط بين الجمل في هذه المقاطع، يجعل قراءة المقطع علـى              

 األدوات التي يراها قـادرة علـى        حاقترا فيعمل المتلقي على  التمهل،  و قدر من التأني  

هذا الملمح الشكلي هو أحد مالمح الكتابة الحداثية التي عمـل            و إضفاء بعض الوضوح،  

.الحداثيةا في جل قصائده عبد اهللا حمادي على تكريسه

وتتوالى أيضا أشباه الجمل في المقطع الشعري الواحد، دون أداة ربط واحـدة،             

مما يجعل النص يسبح في فضاء الغموض، من أمثلة هذا التوالي قـول الـشاعر فـي                 

":ال يا سيدة اإلفك"المقطع السادس من قصيدة 

أشهى من نبأ موعود،

من شرف

من ظل ممدود

دة،الر من قصص

من زمن موعود

.148 ص،السكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.178، صالمصدر نفسھ -)2(
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من ذنب يقترف عمدا،

شوقا، من شوق ينتهك

من ثأر يلتمس جهرا،

من ضوء ينحسر غيبا،

)1(من حرم ينعتق قهرا،

ومن إثم يرتكب قصرا

...يهجرك سرا..من أمل معقود... 

)2(بحرا، وينشرك برا

ليهـا  التيه التي يعانيها الشاعر بلغة القصيدة، التي تطغى ع         و وتتحد داللة التوتر  

التـي تتـضافر ببعـديها       و ،...)من ظل، من زمن، من قصص، من ثأر       (شبه الجملة   

.القلق الدائم والداللي لتؤكد لحظة التوتر القصوى والنحوي

ختاما لهذا الفصل يمكن القول إن أسلوبية البنى النحوية في القـصائد الحداثيـة              

يـة أفرزهـا طيـف      للشاعر عبد اهللا حمادي، اتصفت بمجموعة من الخصائص الجمال        

انفتاح النص، حيـث ابتعـدت       و تكثيف الداللة : من تلك الخصائص   و الحداثة الشعرية، 

عظم القصائد الحداثية عن معانيها القاموسية، فاللغة في هذه القصائد         ملنحوية في   االلغة  

هـي ليـست     و إنما تغوص في عوالمه الماهوية الداخليـة،       و ال تتناول مظهر الشيء،   

. مدلوالت فحسب بل هي دوال منغلقة على نظام النصعالمات دالة على

التأجيل الداللي، فالداللة دوما مؤجلـة       و إن ما يميز البنية النحوية هو االنحراف      

اإلبـداع   و  ألنها تأخذ قيمتها من البناء بعد الهدم       ؛األعراف و ال تعترف بما تمليه القواعد    

.الخلق بعد الخلخلة وبعد الصراع

غنية بمختلف البنى التركيبية سواء على       للشاعر ئد الحداثية قد جاءت القصا   و هذا

تداخل لألزمنـة أو علـى       و تكثيف لألفعال  و أفعال، و مستوى البنى اإلفرادية من أسماء    

 ما احتضنته من جمل مختلفة كالجملة الخبرية المؤكـدة منهـا           و مستوى البنى التركيبية  

 ،النهـي  و االسـتفهام  و النـداء  و  األمر :الجملة اإلنشائية الطلبية منها كجملة     و المنفية،و

.161 ،160، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.161 ،160، صنفسھالمصدر  -)2(
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أيضا الجملـة الوظيفيـة بـاختالف       و الجملة التعجب، مثل  ) غير الطلبية (اإلفصاحية  و

 به، باإلضافة إلى احتضان هذا المستوى       مفعوال و نعتا و حاال، و ار خب :مواقعها كالواقعة 

.أشباه الجمل وإلى ظاهرة توالي الجمل) التركيبي(

 تركيبيـة جـاءت مـشحونة       مفراديـة أ  إية سواء أكانت    فكل هذه القوالب النحو   

 التجـاوز  و الحركـة  و االنتـشار  و مظاهر حداثية دلت على معاني الـرفض       و بشحنات

عبد اهللا  "ذلك جاء الزمن في القصائد الحداثية للشاعر        ولالتغيير،   و التجريد و االختالفو

الزمن إلـى زمـن      ليتحول   ،المستقبل و  زمنا كليا يتعانق فيه الحاضر بالماضي      "حمادي

 معه القصيدة   تتعميق للغموض، الغموض الذي تحول     و في ذلك تكثيف للداللة    و المطلق،

.الحداثية إلى كهف لميالد المعرفة الشعرية
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تعاريف أولى، المستوى المعجمي و)*( عن علم الداللة:تمهيد

إذا كانت اللغة نظاما من العالمات، تحكمها أنساق معينة، فإنه ال يمكن فهم 

.مكوناتها األساس إال إذا تم تحليل دالالتها ضمن سياقات محددة

 الجمل دراسة وصفية موضوعية، وم الداللة بدراسة معاني األلفاظلويعنى ع"

بالدراسات الداللية في أوروبا الغربية من خالل المحاضرات التي  قد ظهر االهتمامو

.G)" ريسيغ"كان يلقيها  Reisig) في حديثه عن الفيلولوجيا 1825، حوالي 

.)1("الالتينية

Michel)ويعد ميشال بريال  Bréal)،ذلك  و أول من استعمل مصطلح الداللة

Essai":في كتابه de Sémantiques"  في  و، ثم توسع استعماله في فرنسا،1897سنة

 إلطار الدراسة العلمية، استقر رأي اتحديد و للبساءفدر .)2(البالد الناطقة باالنجليزية

" السيمانتيك: "صطلحمرادفا لم" علم الداللة"للغة المحدثين على استعمال مصطلح اعلماء 

التراكيب  وحصروه في الدراسة الجمالية لأللفاظ، و"ىنالمع"بعدوا مصطلح أ وباألجنبية

لعل للداللة أهمية قصوى  وفي البالغة العربية،" علم المعاني"هو ما يخص  واللغوية،

مجال ال  هو أمر والخطابات، وتحليل التراكيب، وفي فهم الرؤية التي تعبر عنها اللغة،

 النظرية بالمفهوم المتداول عند اإلنكاره أو إغفاله، على الرغم من أنهم لم يعرفو

.أو الغربيين في العصر الحديث الدارسين العرب

: قائال"أحمد مختار عمر"لقد عرف علم الداللة تعريفات عديدة منها ما ذكره

ك الفرع من دراسة المعنى، أو العلم الذي يدرس المعنى، أو ذل: يعرفه بعضهم بأنه"

علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب 

.)3("توفرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى

)*(-�ϳ˷Ϙϟ�ΔѧΣϭέρϷ�ϰѧϟ·�Ύϧϫ�έϳηϧΗ�ϲѧΗϟ�ΔѧϣΩ�ΎѧϬΑ�ϡΩѧϘ�ΔѧϣΎϣϋϭΑ�ΩѧϣΣϣ���Ι έѧΗϟ�ϥϳѧΑ�ΔѧϟϻΩϟ�ϡѧϠϋϭ��ˬΙ ϳΩѧΣϟ�ΔѧϐϠϟ�ϡѧϠϋ
.األدب العربي، منتوري قسنطینة وأطروحة دكتوراه، قسم اللغة

)1(-�ϥϣϭϣ�ΩϣΣ��Γ́ηϧϟ�ˬΕΎϳϧΎγϠϟϭ�Ω�ˬέѧί Οϟ�ˬϥϭѧϧϛϋ�ϥѧΑ�ˬΔѧϳί ϛέϣϟ�ΔΣΎγѧϟ�ˬΔϳόϣΎΟϟ�ΕΎϋϭΑρϣϟ�ϥϭϳΩ�ˬέϭρΗϟ�
.239، ص2002ط، 

)2(-�έυϧϳ�ϱϭϠѧη�έΎѧϣϋ����ˬϱέѧόϣϟ�˯ϼѧόϟ�ϰѧΑ�ΕΎѧϳϋέΩ�ϲѧϓ�ΔѧϳϟϻΩϟ�ϝϭѧϘΣϟ�ϩέϭѧΗϛΩ�ΔϟΎѧγέ�ˬϑ έѧη·��Ω���ௌ�ΩѧΑϋ�
.21، ص2005-2004 باتنة، ةمخطوط جامعبوخلخال، 

.11، ص2006، 6علم الداللة العربي، عالم الكتب، القاھرة، مصر، ط: أحمد مختار عمر -)3(



الداللية البنى أسلوبية :الرابع الفصل 

262

ومن المؤكد أن كل شاعر مطالب بالتعامل مع الكلمة على أساس الكشف عن 

 المتجددة، لهذا يجب أن س التجربة الشعوريةفما يمكن أن تؤديه من دور في ن وداللتها،

يكون محيطا بأسرار اللغة مستنبطا دالالتها، حيث يعمل على تفجير ما فيها من طاقات 

يستطيع استغالل تلك الطاقات في اللغة بما في  ومشاعره، وتعبيرية، لتتالءم مع مواقفه

هذا ما أكد عليه  وانسجام كل لفظة بأخرى مجاورة لها، وعب في الدالالتذلك من تش

إنما قيمتها تكمن بمجاورتها  و أنه ال قيمة للكلمة في ذاتها،، إذعبد القاهر الجرجاني

 األلفاظ ال تحدد قيمتها إال إذا أسبغ عليها الشاعر طاقة و،)1(مؤانستها ألخواتها ولغيرها،

.بذلك يتجدد أسلوب المبدع وأو حركة أو عاطفة،

 به الذي يميزه غيره،لكل مبدع معجمه الشعري الخاص  وإن الشاعر مبدع،

المعجم اللغوي  ورؤيته للحياة، وموقفه ويرتبط المعجم ارتباطا حيا بتجربة الشاعرو

إن (...) هما تأثير على معجم الشاعر اللغويلالبيئة و  فالمجتمع،ألي مبدع هو ابن بيئته

دالالتها تجربة الشاعر الشعرية، فيستمد منها  ومفرداته وما يشكل معجم الشاعر

.)2(معانيه واتهمفرد

قدرة على تجاوز نفسه، وم الشاعر لغة التجربة يمنحه طاقة هائلةاواستخد

عبد اهللا حمادي كشاعر يعيش وسط الجماهير، ظل يبحث عن لغة جديدة  وأو تجديدها،

الطهارة  والعفة والشرف والسالم والوطن والحريةو للشعر كوعاء لدفاعه عن العدالة

هو الواقع الذي  ولغة في شعره كائنا حيا حاضرا موجودا،للجماهير، لذلك أصبحت ال

.يحسهاو يتم من خالله تقمص اللغة لمالمح األشياء التي يفكر فيها

: تكثيف الداللة أو التعدد الداللي-1

لفظ واحد له "حدة مدلوالت عدة أو يكون االتعدد الداللي هو أن تحمل الكلمة الو

ناه العام عملية منعزلة عن السياق الذي تستعمل  مع(Opération)مدلوالت عدة، فلفظ 

.)3("فيه

)1(-�έυϧϳ��ϲϧΎΟέΟϟ�έϫΎϘϟ�ΩΑϋ��ϻΩΡέη�ˬί ΎΟϋϹ�ϝϭ�ρ�ˬΕϭέѧϳΑ�ˬϝ ϳΟϟ�έΩ�ˬϲΟΎϔΧ�ϡόϧϣϟ�ΩΑϋ�ϕϳϠόΗ1 ،2004 ،
.78ص

.112 ،111صالبنى األسلوبیة في النص الشعري، : راشد الحسیني: ینظر -)2(
)3(-�έυϧϳ��ϕϟΎΧϟ�ΩΑϋ�α έϭΑ��ϥϭϳΩ�ϲϓ�ΏϭϠγϷ�ι Ύλ Χ��ϝϭΣϷ�ΏΎΗϛ���ˬϝ ϳϛη�ΩϳϣΣϟ�ΩΑόϟ�έϳΗγѧΟΎϣ�ΓέϛΫѧϣ��ˬ

.129، ص2011اللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  وقسم اآلداب
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كذلك من  ومتفردا من كاتب إلى آخر ووإذا كان الخطاب األدبي الحداثي متميزا

هو ما سعى  وبالتالي متعددا في معناه، وتفسيراته وقارئ آلخر، فإنه متعدد في قراءاته

انفتاح النص من أجل تحقيق  وتكثيف الدالالت: األسلوبيون إلى تحقيقه من خالل مقولة

.التقوقع واالحتواء والخروج عن سلطة النمذجةو التميز والتفرد وشيء من التحرر

ذلك من  وأحادية الداللة، وانغالق النص وشفافية اللغة لقد رفض األسلوبيون

انفتاحها من حيث الدالالت  وقالوا بتكثيفها وبطريقة مباشرة وخالل تأدية المعنى بسهولة

غير متحقق من خالل اللغة  ومعنى ذلك أنهم جعلوا المعنى غير حاضر، وي تحملها،الت

.)1(من خالل قراءتها قراءة واحدة وفقط،

 حسب مقولة التكثيف ووالخطاب األدبي الحداثي من المنظور األسلوبي،

مدلوالته شاسعة  وعريض، خصوصا أن المسافة بين دواله وعساالنفتاح خطاب شاو

).االنفتاح والتكثيف(لمسافة تزداد اتساعا في ظل هذين المبدأين هذه ا وكذلك،

االنفتاحات  وحدة تحمل في جوهرها كتلة من التكثيفاتاوإذا كانت اللفظة الو

االنفتاح يحقق  واالنفتاحات، والداللية فإن المعنى يكون أيضا حامال لهذه التكثيفات

هذا يعني أن اللغة الحداثية  و للمطلق،إثبات والمحدودو في التعدد نفي لالنغالق والتعدد

هذا المعنى يحيل إلى  ونفتاح؛ ألنها سرعان ما تحيل إلى معنىاال وهي لغة التكثيف

بذلك  و الداللي،ذا يظل المعنى هاربا يطارده القارئ كلما الح في األفقكه و،معنى

.انفتاحه وكثافته ةتحدث استمراري

 في عملية تكثيف وحلة غياب مستمرلقد أصبح المعنى عند األسلوبيين في ر

لن تتمكن أي قراءة من الوصول إليه  وانفتاح دائم ال يعرف معنى يتوقف عنده،و

الحضور من خالل  وخصوصا في ظل مقوالت األسلوبية التي تجاوزت فكرة األحادية

.االنفتاح وثنائية التكثيف

عن القراءة األولى واألسلوبيون بهذا الدأب عملوا على تحطيم المعنى الذي ينتج 

فتح  وطالبوا القارئ بقراءات ال نهائية، فقد انهارت سلطة المؤلف،و للنص األدبي،

.)2(المطاردة والباب لتعدد القراءات لتكون هي األخرى إنتاجا قابال بدوره للقراءة

)1(-�έѧѧυϧϳ��ΕѧѧϳέϳέϭΎΗ�έϳηѧѧΑϭ�ѧѧΟέ�ΔϳϣΎѧѧγ��ΔѧѧϳϛϳϛϔΗϟ�ϝϭλ ѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧγέΩ�ˬέѧѧλ Ύόϣϟ�ϱΩѧѧϘϧϟ�ΏΎѧѧρΧϟ�ϲѧѧϓϭ�ѧѧϣϼϣϟ�
.54، ص2006، 1النشر، قسنطینة، الجزائر، ط والتطبیقیة، دار الفجر للطباعة واإلشكاالت النظریةو
.56، ص نفسھالمرجع: ینظر -)2(
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لقد كان القارئ في ظل مقوالت النقد السياقي مجرد مستهلك للكتابة، يسيطر 

 على  يدلواضح ون قراءاته هي مجرد بحث بسيطأاضر فيها، بمعنى عليه المعنى الح

بالتحديد النقد األسلوبي  ومدلول محدد، بينما القارئ في ظل الخطاب النقدي الجديد

.حاول تحويل النص األدبي إلى مجرة من المدلوالت الالنهائية

 التكثيفغير مستقرة، معان مؤجلة ضمن نظام  ووهذا ما يجعل المعاني غير ثابتة

.التعددو االنفتاحو

 االنفتاح النصي مسيرة شاقة وهكذا جعلت األسلوبية مسيرة التكثيف الداللي

المدلول، الشيء الذي وسع نطاق القراءة  وطويلة، غير منتهية بفعل المباعدة بين الدالو

إذا كان الدال أو اللفظ قد خضع لسلطة و ،"ال نهائية الداللة"كرس مقولة  والحرة

الشكلي للعالمة، فإن المدلول قد تحرر من هذه  وور كونه يمثل التصور العينيالحض

.من هيمنتها والسلطة

 ال نهائية الداللة(إن القراءة األسلوبية للقصيدة الحداثية قد راعت هذه المقولة 

.انطلقت منها في عملية الكشف عن جماليات النص األدبي و)انفتاحها وتكثيفهاو

 االنفتاح و مبنية على التكثيف- حسب األسلوبيين– الخطاب الحداثي مسيرة المعنى فيف

 التعدد فهما يقومان بوظيفة مهمة جدا في تحقيق المعنى الذي يستمر في الغيابو

.يرفض هيمنة الحضور واالنفتاحو

قصيدة  ولقد تحولت القصيدة الحداثية إلى قصيدة عائمة بالمعاني الالنهائية

للغة إلى دوال اة من هذه النصوص الحداثية، تحولت فيها واحد" السكين والبرزخ"

.إشعاعية بموجبها أضحى النص نصا زاخرا بالكثير من الدالالت الجمالية

حافال بالكثير من اإليحاءات متعددة " السكين والبرزخ"جاء المقطع الثالث من قصيدة 

:الدالالت، يقول الشاعر

 تسافرين وأسافر

افي آخر الصيحة كل جعلن

منسكا

ال ترهقني األحوال

الماءو الطين
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...الهواء والنار

كانت بدايتها،

ايتها،نهكانت 

من حمإ مسنون

رياضا للعارفين و...آنست نارا

(...)المطلق ويتساوى المحدود

حمامات لها وقع الصبايا

على فراش القلب

تسألني السيف الذي أغمدته

 في عينها،ةمنذ الطفول

المخبوءة في اليقينتسألني الورود ...

وبريدا مغلقا

)1((...)شارة من حنين وأرفده الناعي،

.يمثل موضوعا خاصا مستقال بذاته" السكين والبرزخ"قطع من قصيدة مهذا ال 

منذ اللحظة األولى التي تولد فيها الكتابة  وكأنه لغة كونية خاصة، وإذ يقدم نفسه

ليس الشعري  و النص الحداثيالشعرية عند شاعرنا نكون داخل الشيء الذي هو

.بمفهومه الشائع

، واحدة من القصائد الحداثية التي تشع بفيض "؟!...ال يا سيدة اإلفك"وقصيدة 

: ففي المقطع الثالث من هذه القصيدة يقول عبد هللا حمادي،الدالالتو من المعاني

هي القبالت حكايا

تطال عنان البرق

...تغري بالوثبات

الملكشهيات؛ تريح عناء 

رقيقات؛ تبيح حروق النص

)2(...غوايات، تذيب عناء العمر

.120 ،119، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.158 ،157، ص المرجع نفسھ-)2(
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أخرجها من معناها القاموسي، ليصبها في النهر  و"القبلة"لقد وظف الشاعر كلمة 

من أبرز هذه اإليحاءات خروج  ودالالت مختلفة، والحداثي الذي جعلها حبلى بمعان

الذهول  و من حالة الرعشةالشاعر من حالة إلى أخرى عن طريق القبلة، فهي أخرجته

  العقلياالنفعال العاطفي إلى نفعالاالخروج من في العن طريق العقل، الذي يساهم 

 ذلك الذي يدلنا بصورة واضحة على ما يعرف بحالة ،)رقيقات تبيح خروق النص(و

أي أن العقل يسعى بالمفهوم الحداثي أن يسلب من العاطفة إحدى " االنفعال العقلي"

هذه سمة حداثية  و،)1(هو االنفعال، إنه الخلط بين الوظائف العضوية لإلنسانو وظائفها

.تجلت في ديوان الشاعر

لى انفعال آخر، نجد إتحوال من انفعال  وباإلضافة إلى فعل القبلة بوصفه خروجا

القبلة في المقطع الرابع من القصيدة قد حملت دالالت حداثية أخرى، فهي تحولت إلى 

.التغيير ورة على التحويللقدافاعل له 

:يقول الشاعر

هي القبلة حفار يقتلع الصخر

ينوء بأسرار الكهف

فأس صيفي ينحت من جسد

...الظلمات وتمثال الرغبة

يفترس الشفة الضمأى

الهمسات ويهوي مابين الجهر

ر الروحــيعتج

)2(يشعل أكوان الصمت

نسغ  ود المعنى، من الذاكرة سؤدرستحضافالشاعر من خالل هذا المقطع 

عذرية اللغة، ليصل عبر هذه القبلة الحداثية إلى أسرار الكهف الذي أذهل  والكلمات

قد اختزلت لنا هذه األبيات  و الكهف، يضاف إلى سرلى سرإساكنيه فتحولت هذه القبلة 

الفزع  والزمن الشعري عند عبد اهللا حمادي حيث تحول الكهف أيضا من داللة الخوف

.37، ص1987النشر، بیروت،  وتشریح النص، دار الطلیعة للطباعة: عبد هللا حمادي الغذامي: ینظر -)1(
.159 ،158السكین، ص والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
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التعنت مثلما و الطمأنينة إذ أصبح بر أمان للفأر من عاصفة الجور واألمانإلى داللة 

. الشفة الظمأى كما عبر الشاعرييلجأ مخبول الرغبة إلى أمان

يعتبر التكثيف الداللي أحد تجليات الحداثة في اللغة الشعرية لدى عبد اهللا 

غة الشعرية العربية حمادي، إذ تحول نصه من التقاليد الشفاهية التي حكمت مسيرة الل

، فعبد اهللا حمادي شأنه شأن كل شاعر "اللغة بعينها"أو " تقاليد الكتابة: "إلى ما يسمى

في  وال ينتظر الكلمة حتى تأتيه، باختيارها، بل يبحث عنها في ذهنه،: "حداثي، إنه

 إليها معنى فقدته، أو يحاول أن يصوغها صياغة غير مألوفة، أو يضعها المعاجم ليعيد

يتضح هذا االستخدام الحداثي في قصيدة  و،)1("في غير مكانها المعتاد من التركيبة

 فاللغة الشعرية في هاتين ."يا امرأة من ورق التوت"قصيدة  و"السكينو البرزخ"

غير جاهزة، لغة مبتكرة، لغة بحث عنها الشاعر فأصبحت و القصيدتين لغة غير مألوفة

":السكين والبرزخ"له في قصيدة مثالنا على ذلك قو واللغة البكر،

كانت فاتحتي عيناها

وبقايا ضفيرة

وفضل مودة

(...)يسكنها الجليد

موال بعيد وسفر يعاودني

)2((...)وثمالة من طائر يهب المزيد

":يا امرأة من ورق التوت"ويقول بلغة بكر في قصيدة 

دعيني يا امرأة

ألتقط ياقوت الرحمة

من لقياك،

نثىوأحترف فطرتك األ

من عينيك

وألوذ من أبخرة الفتنة

.246، ص)رسالة ماجستیر (،الحداثة وهللا حمادي بین التراثشعر عبد : مسعودة خالف -)1(
.131، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
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ئل تدفعني للتيهابجد

شفة على

الخمسين

تغري ما أبقاه البرق

(...)رقغبال

أم تسرقني..يسرقني العمر

عيناك؟

أم ينهبني..يغمرني الطيف

)1(لقياك؟

"السكين والبرزخ ":يعود بنا عبد اهللا حمادي شعريا في هاتين القصيدتين

فطرتها  وطهرها وإلى حدائق اللغة البكر، ليعيد لها عذريتها" توتيا امرأة من ورق ال"و

هربت من المعنى  واألولى، ففي هذين القصيدتين استعادت اللغة مملكتها الضائعة

 تترفع"األحادي، لتفجر طاقاتها اإليحائية دون أن تنتهي إلى المعنى المباشر إنها 

الذي ال يحدد شيئا بعينه؛ فالمعنى ترتدي العفاف زيا شعريا يقول كل شيء في الوقت و

العودة األبدية للمعنى، إنه يعود، لكن (...) يعود على مستوى آخر ويذهب، ويجيىء

 يعيد للكتابة الحداثية مجدها بنموذج، المعنى الحاضر الغائو ليس كهوية وكاختالف

 في ، هذا ما يتضح)2("سلطانها وسيرورتهاو للكلمة حبورها ويعيد للشعر وبعد أفول،

":يا امرأة من وق التوت"المقطع األول من قصيدة 

(...)أني توهمت أنك

يا جسدا محفوفا

بالظلمات

علقت عتابي على باب مدينتكم

واللعب اآلهلة بالوحشة

)3(...والغارات المهزومة

.144 ،143، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
السكین للشاعر  و، في سلطة النص، في دیوان البرزخ"السكین والبرزخ"قراءة في قصیدة : عبد السالم صحراوي -)2(

.42، ص حماديعبد هللا
.139السكین، ص و البرزخ:عبد هللا حمادي -)3(
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 من ةإن هذه األبيات ال تتضمن معنى محددا، بل هي أبيات منفتحة على مجر

هي سمات  والرؤيا، ونها الكتابة الطالئعية التي تنشد االنزياحالمدلوالت الالنهائية، إ

 لى وسيلة إغراءإعرفت بها الحداثة الشعرية، حيث تتحول اللغة الشعرية من خاللها 

.فتنة تحول المعنى إلى معان ال نهائيةو

: هي" عبد اهللا حمادي"اللغة الشعرية في المقطع سالف الذكر كما يقول 

حدث بها  اآلخرين بلغة غير اللغة التي يتلىإتعتمد التحدث ..) (.انزياحات مقصودة"

شذوذها والناس جميعا، إنها لغة ممعنة في المجازية تبلغ أحيانا درجة من الشذوذ،

.)1(..."أسلوبا من نوع خاص وحنةوِْهو الذي يكسبها ر -إن جاز لنا وصفها هكذا-

هو إحساس  وبة المريرة،إن لغة الشاعر لغة موحية، تعبر عن إحساسه بالغر

نلمس فيض هذا  والمقاومة، والتحدي و، كرمز للبقاء)*("روطاالط"عبر عنه بشجرة 

":السكين والبرزخ"شر من قصيدة ااإلحساس في المقطع الع

وحدي هنا

..ومعبره الوحيد

(...)خذ بيدي سيد الثقلين

)2(..الليل طويل

هي تعدد " السكين ولبرزخا"إن أهم سمة حداثية تبناها الشاعر في ديوان 

رؤى متعددة، ففي  ونت حضورها في هذا الديوان من زوايالأع: الدالالت فالمرأة مثال

إحياء جراحات  و السابقة لم تخرج المرأة من حقل التراث المعرفي القديمدواوينه

الماضي العربي، أما في الراهن الشعري لبعد اهللا حمادي، فقد اتسعت مدلوالت المرأة، 

جل تحررها، إنها الذات المطلقة أ تحولت إلى قضية كبرى يناضل الشاعر من حيث

عدة مواصفات " عبد هللا حمادي"تأخذ المرأة عند  والتي يسعى الشاعر إلى التقرب منها،

.ة العادية، إنها المرأة الرمز المغرقة في اإليحاءأتختلف عن مواصفات المر

 كما جاء في المقطع السابع من ،حراش البريةتوت األ وفهي امرأة البلور،

":يا امرأة من ورق التوت"قصيدة 

.11 ص المقدمة،،السكین والبرزخدیوان  :عبد هللا حمادي -)1(
.المقاومة والبقاء و شجر ینبت في صحراء الجزائر بمنطقة الھقار یرمز للقدم:شجرة الطاروط -)*(
.131، صالسكین و البرزخ:عبد هللا حمادي -)2(
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يا امرأة البلور

:وتوت األحراش البريه

دعيني يهزمني الليل

)1(وترهقني الطرقات الوهمية

":السكين والبرزخ"ويقول في المقطع الثاني من قصيدة 

)2(نور يراوده النور،

جد النور يتبدى من البلور في فالنور هنا وصل ال برزخ بين القصيدتين؛ إذ ن

 ، فهناك عالقة تكامل"السكين والبرزخ"هو نور الذات المطلقة في قصيدة ، والقصيدة

يتجلى ذلك في داللة المرأة الحمادية النورانية البلورية، التي  ووصل بين القصيدتين،و

زا  رم"عبد اهللا حمادي"صبحت المرأة عند أبهذا  ويسعى الشاعر إلى التقرب منها،

.النور وللبلور

.143، صالسكین و حمادي، البرزخعبد هللا -)1(
.118، صالمصدر نفسھ -)2(
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:ول الدالليةـــ الحق-2

كل "الدوال اللغوية قبل أن تكون شعرية هي معجمية في داللتها الخام، لذا فإن 

ن الشعر فن أبحث في مجال الشعرية يفترض معرفة أولية بالدراسة العلمية للغة، ذلك 

.)1(" إذن فهو يستلزم قبل كل شيء استعماال خاصا للغة،"فظيل"

هو  ولشاعر في تعامله مع اللغة أثناء الكتابة يقوم بانتقاء مفردات اللغةإن ا

.ام يختلف عن االستخدام العادي لهاداستخ

عطاء تعريف إ الداللي أحد المصطلحات التي لم يتمكن الباحثون من ليعتبر الحق

ف يرى، حيث نجد تععمق نظر لدقائق مجاالت لمعنبعد  و إال بعد أبحاث عديدة،لها

.S(" يفن أولمانست" Olman(  قطاع متكامل من المادة اللغوية، يعبر "للحقل الداللي بأنه

.G( "جورج مونان" في حين يرى .)2("عن مجال معين من الخبرة Mounin(  أن

مجموعة من الوحدات المعجمية التي تشتمل على مفاهيم تندرج : "الحقل الداللي هو

 مجموعة الكلمات التي تترابط فيما بينها من ، أي إنه)3("تحت مفهوم عام يحدد الحقل

ال تفهم إال في  ومقترنة به، ويجمعها مفهوم عام تظل متصلة وحيث التقارب الداللي

.ضوئه

ويعد البحث في الحقول الداللية من البحوث التي لم تتبلور فيها نظرية داللية 

الثالثينيات من  ولعشرينياتإال في ا"الداللة  وجامعة رغم الجهود اللغوية لعلماء األلسنية

 في مجال حديثه عن اللسانيات الوصفية في باب "سوسير"قد أشار  و،)4(هذا القرن

les)العالقات الترابطية  rapports associatifs) أن الدليل اللساني بإمكانه أن يخضع 

.إلى نوعين من العالقات

 بكلمات أخرى مشتقة توحي" تعليم"مثل كلمة : عالقة مبنية على معايير صورية-1

.علم، نعلم: ي إلى نفس المجال الداللي، مثليمتنو منها،

، 1988، المغرب، 1مبارك حنون، دار توبقال للنشر، ط وقضایا الشعریة، ترجمة محمد الوالي: رومان جاكبسون -)1(
.77ص

.20صعلم الداللة العربي، : أحمد مختار عمر: ینظر -)2(
.79، صالمرجع نفسھ -)3(
.82، صنفسھالمرجع : ینظر -)4(
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توحي بكلمات أخرى، مثلك " تعليم"فكلمة : عالقة مبنية على المعايير الداللية-2

 اإلطار العام الذي يمكن أن تدرس فيه "سوسير"بذلك وضع  وتربية، تعلم، تكوين،

.تصنفها ضمن حقول داللية وت التي تجمعها، العالقا عنبذلك يبحث واألدلة اللغوية

 أثناء عملية تصنيف ىلقد تحدث عن هذه النظرية علماء اللغة العربية القدام

المعجم، فعملوا على وضع معاجم تحوي كلمات وفق أنساق تنبني على دالئل مشتركة، 

).معاجم الموضوعات(أطلق عليها اسم 

 فقه اللغة"ذلك في كتابه  و هذا النوع،من األوائل المصنفين في" الثعالبي"فنجد 

الخرير  ":ما ينطوي تحت مدلوله و، حيث نجده يقول في أصوات الماء"أسرار العربيةو

صوت لماء الجاري، القسيب صوته تحت ورق أو قماش، العقيق صوته إذا دخل في 

ذا الكوز في الماء، القرقرة حكاية صوت اآلنية، إ ومضيق البقيقة حكاية صوت الجرة،

استخرج منه الشراب، النشيش صوت غليان الشراب، الشخب صوت اللبن عند 

، فقد صنف كتابه المعجمي بجمعه لأللفاظ التي تدور حول موضوع واحد، ثم )1("الحلب

.قام بترتيبها حسب معانيها فجاءت بذلك على شكل حقول متنوعة

قات األساس منقور فقد عمل على استنباط مجموعة من العالأما عبد الجليل 

:قائمة على أساس معايير مختلفة منها

بناء حقول داللية باعتبار العالقات التراتبية بين األدلة اللغوية كنسبة الفرد إلى -1

/ جسم، جسم/ رأس: الجنس، خضوع الجزء للكل، خضوع الخاص للعام، من أمثلة ذلك

.رجال/ يد، زيد

.حياة/ ليل، موت/نهار: ضاد مثلوضع حقول داللية بناء على عالقة التقابل أو الت-2

/ معرفة، عالج/ تعلم: وضع حقول داللية بناء على عالقة البدء بالعاقبة مثال ذلك-3

وصول/ شفاء، سافر

/ دافئ، زائد البرودة/ غال: حقول داللية باعتبار عالقة التدرج أو التعاقب مثال ذلك-4

.متجمد/ بارد، قارس

.367، صمناھج البحث اللغوي وعلم اللغة، مباحث في: نور الھدى لوشن -)1(
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يتحقق حين يوجد تضمن من الجانبين :دفوضع حقول داللية بناء على عالقة الترا-5

 كلمة أم تتضمن ي، كما ف)ب يتضمن أ( و)أ يتضمن ب(مترادفين إذا كان) أوب(يكون

.)1("والدة"كلمة 

تختلف هذه العالقة عن عالقة : وضع حقول داللية بناء على عالقة االشتمال-6

) ب(يكون حين ) "ب" مشتمال على "أ"(الترادف في أنه تضمن من طرف واحد يكون 

 الذي ينتمي إلى )فرص( مثل )Taxinomic(أو التفريعي أعلى في التقسيم التصنيفي

فالحقول الداللية "على هذا فمعنى فرص يتضمن معنى حيوان  و)حيوان(فصيلة أعلى 

لفظ عام  تضع عادة تحت وبناء على ذلك هي مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها

.)2(يجمعها

مجموعة من الكلمات ترتبط : " الحقل الداللي بأنهحمد مختار عمرأويعرف 

.)3("توضع تحت لفظ عام يجمعها وداللتها

 جمع كل الكلمات التي تخص حقال معينا"كما أن الهدف العام من تحليل الحقل الداللي 

، كما أن الحقول )4("صالتها بالمصطلح العام و الواحد منها باآلخر،ةالكشف عن صلو

دالالتها فضال عن  ولكشف عن طبيعة األلفاظ التي تكثر عند الشاعرالداللية تسهم في ا

 األسلوبية، يههذا ما تتجه إل وعالقات ألفاظ كل حقل، مما يفضي إلى جوهر المعنى،

 اختيار الشاعر أللفاظه يتم في ضوء وحيث تعتبر أن األلفاظ ممثلة لجوهر المعنى

.اورة األلفاظ لبعضها البعضجفي مكذا  وتأثير ذلك على الفكرة، وإدراكه لطبيعتها،

إن نظرية الحقول الداللية تقوم على أساس تنظيم الكلمات في حقول داللية تجمع 

 الزهور والمساكن وبينها، فهناك مثال مجاالت تتصل باألشياء المادية كالبساتين

ثمة حقول أخرى تتصل بالجوانب المعنوية كحقل العواطف الذي يشمل  و.األلوانو

.غير ذلك والغربة، والحزن والفرح والكره و الحب:ألفاظ

:أهمهاولنظرية الحقول الداللية جملة من المبادئ 

:مباحثھ وعلم الداللة، أصولھ: منقور عبد الجلیل -)1(
http://www.awu.dam.org/book/01/study01/267.M.A/book.01.sd004.htm, 22/01/2007

.الموقع نفسھ -)2(
.79، ص1998، 5علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة، ط: أحمد مختار عمر -)3(
.80، صالمرجع نفسھ -)4(
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نجدها ضمن ) رجل(أن ال تشترك الوحدة المعجمية في أكثر من حقل، مثال كلمة -1

.ال نجدها ضمن أي حقل داللي آخر والحقل الداللي الخاص باإلنسان

تنتمي إلى الحقل ) بنت(مثال كلمة : معينال توجد وحدة معجمية ليس لها حقل -2

 تنتمي إلى حقل داللي خاص بالطبيعة،) أرض(كلمة  والداللي الخاص باإلنسان،

.هكذا و...تنتمي إلى الحقل الداللي الخاص بالحيوان) خيل(كلمة و

.يجب مراعاة السياق الذي ترد فيه الكلمات-3

 فإذا أخذنا على سبيل المثال استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي-4

: آلتيةالجملة ا

ال يمكن دراستها  وشرح األستاذ الدرس فكلمة األستاذ ندرسها على أنها فاعل،

على هذا األساس أصيح من الضروري تصنيف  و،)1(مستقلة عن تركيبها النحوي

: ةالمعجم اللغوي للقصائد الحداثية للشاعر عبد اهللا حمادي ضمن حقول داللية متعدد

حقل داللي ثان يشتمل على  وفثمة حقل داللي يستمل على األلفاظ الخاصة بالصوفية

آخر يتضمن و الحياة وثالث يتضمن ألفاظا خاصة بالموت و.األلفاظ الخاصة باإلنسان

 خاصة بالكون، أما الحقل اوالحقل الداللي الخامس يحوي ألفاظ .ألفاظا خاصة بالحزن

...ظ الخاصة بالبلدانالداللي السادس فيشمل األلفا

: الحقل الصوفي-2-1

إن المتأمل في الخطاب الشعري لعبد اهللا حمادي يلحظ أن معجمه أو حقله 

الصوفي الرئيس ينقسم إلى مجموعة معتبرة من الحقول الداللية، يمكن حصرها في 

غربته  وخمسة حقول فرعية، حاول الشاعر من خاللها التعبير عن وحدة المتعالي

ابتعاده عن  والتيه في زخم الحياة، والروحية الناتجة عن إحساسه بالضياع وةالنفسي

 حقل الحنينو حقل الغواية وحقل الرحلة: من تلك الحقول نذكر وهدفه المنشود، ومبتغاه

.حقل األرقام وحقل العرفان والهجرة إلى اهللاو

:والجدول اآلتي يوضح أهم ما جاء في الحقل الصوفي

.70صعلم الداللة، : أحمد مختار عمر -)1(
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الحقل الصوفي

حقل الغوايةحقل الرحلة
 حقل الحنين

الهجرة إلى اهللاو
حقل العرفان

حقل

األرقام

اإلسرار، 

العروج، أسافر، 

السكر، 

األحوال، سدرة، 

تعدو، خيولي، 

المطاف، معبر، 

مسرى، 

ارتحلت، 

اختراق، 

اغتراب، غادر، 

االرتقاء، يلقاني، 

ألقاه، وراء 

النور، النقطة 

المثلى، ساحله، 

أمل، هام، 

قائق الطائر، ر

الساحل الموعود

قافلة النور، 

تسرج، ترحل، 

طرقات، آونة 

الميعاد، راحلة 

للسفر، 

الموعود، 

المحمور، 

تسافرين، جسرا

عينيك، الجسد، شفة، 

حبلى، صدر، قبلة، 

شعر، العرى، 

العطور، القبلة 

الضمأى، ألهب، 

غوايته، المعشوق، 

المحبوب، النهد، اللذة، 

الفتنة، الجدائل، 

صر، االرتشاف، الخ

الشهوة، اإلفراء، 

الجسد، العناق، 

الرغبة، الرعشة، 

مفاتن، أعبرها 

بشفاهي، بركان 

مفاتنها، طلعته، الشفة 

الضمأى، الهمسات، 

الفسق، نهديها، 

االرتجاج،

العشاق، الرغبات، 

غوايتها، اإلغراء، 

بهواه، القبالت، خد 

المحبوب، رحم، 

يتوسد، الحب، يبيح

أسافر حنين، 

ل الطويل، اللي

الزاد، اللقاء، 

أبكى، سنوات، 

نشتاق، المؤجل، 

دعاء، التوبة، 

منبرا، غيمة 

الليل، الشوق،

وهج الليل، 

طائرنا الوحداني، 

الوله، ناصية 

األحالم، ترقى،

البرزخ، الوهاج، 

القهر، العماء، 

النزول، المعراج، 

التنور، شجرة، 

الطاوط، منبع، النار، 

منهل، الصالحين، 

 الوجد، األحوال،

الصحو، البوح، 

، الشوق، سر

الحروف، هوى 

المفقود، ضياء، 

الجنة، ماء، ، يرهقني

الطوفان، العرفان، 

البرق، التوحيد، 

كتابا، القلب، النور، 

شربة ماء، جوهرة 

ماء، مدارات، 

ألحوال، اترهقني 

الطين

07رقم 

03رقم 

السبع 

أربعة 

الخمسين
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تعبير بلغة صوفية عن هواجسه فجاءت لغته لقد حاول الشاعر عبد اهللا حمادي ال

ابن "لغة الشهود الصوفية في معظم قصائده الحداثية إال أن هذه اللغة ليست شبيهة بلغة 

لعل أحسن ما يمثل هذه اللغة  ولكنها من نسيج آخر حاول الشاعر التفرد بها، و،"عربي

 ،"أة من ورق التوتيا امر"قصيدة  و،"رباعيات آخر الليل" الشهودية، قصيدة ةالصوفي

 لكنها ال تستطيع الكشفو إنها لغة صوفية تقول الكثير،" السكين والبرزخ"قصيدة و

:عشرينو مثالنا على ذلك الرباعية رقم ثالثة واإلظهار رغم ما حوته من دالالت،و

مددت لك الصدر جسراً لترقى

الوعد كي ما تسودا" سدرة"إلى           

محصناتفإن خانك الحظ في ال

)1(فلحن المعاصي يبيح المزيدا         

قرب الطريق، فاهللا إذا  والجسر في هذا السياق الشعري يحمل داللة التواصل

.فتح له أبواب رحمته وأحب عبدا قربه إليه

نجد الشاعر يعبر بلغة الوجد عن سياقات " يا امرأة من ورق التوت"وفي قصيدة 

: عشر من القصيدةصوفية، يقول في المقطع الرابع

أنا المخمور خمرته(...) 

كنت قديما يسكنني

شيء من فضل غوايته

فالليل لليلى يسكبني

يرهقني ولحنا يرتاب

ويمد الجسر فيعبرني

وأغض الطرف فيسلبني

عاشقه وفأنا المعشوق

قاتلة ووأنا المقتول

ويكون الحب بدايته

ويكون القصف نهايته

.85، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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فيعود السكر لسكرته

لبدر لطليعتهويعود ا

طليعته وفأنا البدر

)1(نعلن شهوته ونشتاق

 عبر الشاعر في هذا المقطع بلغة صوفية دالة عن حال الصوفي، فالخمر

  صوفية لها امتدادها الرمزي العرفاني،البدر، كلها رموز والسكر والليل والمخمورو

 وفي كتابةلما تحمله من بعد ص" السكين والبرزخ"هذا ما نجده أيضا في قصيدة و

.سياقاو

:يقول في المقطع الثالث من القصيدة

تسافرين وأسافر

في آخر الصيحة لكل جعلنا

منسكا

ال ترهقني األحوال

الماء والطين

)2(...الهواء والنار

جاءت اللغة في هذه السطر مثقلة بدالالت مختلفة، فهي منفتحة على بعد 

على مكان الراحة بالنسبة للمسافر، صوفي، فالظل هنا يحمل معاني متعددة، فقد يدل 

عدم  وعلى حال التغيبقد يدل  وكما قد يدل على غياب الشمس في ذلك المكان،

بين هدفه، إضافة و هو حال الصوفي الذي حيل بينه والرؤية، فالذي في الظل ال يرى،

 إلى ما تحمله بقية الدوال المسيطرة على جل القصيدة، كالسفر، الطين، الماء، النار،

.الهوى، منهوك الهوى

هو يبحث أيضا عن قارئ نموذجي  و لغة صوفية كاشفة،إبداعلقد حاول الشاعر 

 هذا البحث والنص، ومسلح بتقنيات هذه الكتابة، حتى يحصل التواصل بين القارئ

مبادئ الحداثة الشعرية التي تحاول تقديم تجربة كتابة و الخلق من أعمق مميزاتو

.154، 153، صالسكین و البرزخ:يعبد هللا حماد -)1(
.119، صالمصدر نفسھ -)2(
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تتأسس وفق  ولغة جزءا من الشاعر؛ ألنها تولد مع كل مبدع،حداثية متميزة تجعل ال

.)1(بالرؤيا أيضاو  تأسيس باللغة"دونيسأ"ألن الشعر في رأي  ورؤيته الخاصة؛

تشكل هذا  والحقل عن رحلته الصوفية،هذا لقد عبر عبد اهللا حمادي من خالل 

عيد، هذه الدوال المسافر إلى ما هو ب وعبر عن حال السفريالحقل من دوال مختلفة 

اإلسرار، العروج، أسافر، : (من بين هذه الدوال نجد وتقترب من لغة العرفان الصوفي،

.، أما باقي الدوال األخرى فهي وليدة هذه الدوال الرئيسة...)األحوال، سدرة

ولوجية الفاتنة للمرأة، ي على مجموعة من المكونات الفيزيأما حقل الغواية فيحو

لهذا الحقل امتداد الصوفي إذ  وعالها التي تعبر عن فعل الغواية،إضافة إلى بعض أف

 تعد مفاتنها ومل كائن يتجلى فيه الجمال المطلق،جتمثل المرأة في العرفانية الصوفية أ

محاسنها السبب في الحصول على حال الحب، كما تعد العينان الدال الرئيس الذي و

و الرموز فهي تتمحور حول فلك الدال يتكرر داخل هذا الديوان، أما باقي الدوال أ

...).عينك، الجسد، شفة، حبلى، صدر، قبلة، شعر، العرى، العطور: (الرئيس مثل

أغزر الحقول الداللية في  ومن أبرز، الهجرة إلى اهللا ود حقل الحنينجفي حين ن

نظرا لما تحمله دواله من بعد صوفي، فالهجرة أو الغربة " السكين والبرزخ"ديوان 

من  ووطنه،و أهله ونفسه وة الصوفي المهاجر إلى ربه، فهو غريب عن روحهصف

أسافر، حنين، الليل الطويل، الزاد، اللقاء، أبكي، : (الدوال الممثلة لهذا الحقل نجد

الشوق إلى  و، إضافة إلى بعض الدوال التي تجيد الحنين...)سنوات، نشتاق، المؤجل

.تعالىو لقيا الحبيب األكبر سبحانه

هي دوال  وما نجد حقل العرفان يضم مجموعة من الدوال ذات البعد الصوفي،ك

من أبرز هذه  وها الشاعر في بناء معجمه الشعري الصوفي،متنوعة استعان ب وكثيرة

البرزخ الوهاج، القهر، العماء، النزول، المعراج، التنور، شجرة الطاوط، منبع : (الدوال

وحد، الصحو، البوح، الشوق، سر الحروف، هوى النار، منهل الصالحين، األحوال، ال

...).المفقود

.103 ،102، صمقدمة للشعر العربي: أدونیس -)1(
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يرتبط في ) 07(أما بالنسبة لحقل األرقام فنلحظ أن الرمز العددي سبعة 

، بالدالالت "ال يا سيدة اإلفك"بخاصة في قصيدة  وةنصوص عبد اهللا حمادي الشعري

:الرمزية القرآنية، كما في المقطع الثامن من القصيدة

األقطار السبعةال يا سيدة 

والشعر الكحلي

)1(والثغر الوردي

الذات اإللهية حالة في  ألن ؛فاألقطار السبعة هي السمات السبعة سمات التجلي

.)2(شداد هي مرحلة الرحلة العروجية الصوفيةالالسبع  وكل مكان،

حيث يرتبط " جوهرة الماء"ونعثر على هذه الداللة الصوفية أيضا في قصيدة 

هذه األخيرة  و في نصوص الشاعر عبد اهللا حمادي دوما بمراحل الرحلة،العدد سبعة

.يرمز إليها بالسماوات السبع أيضا

:يقول الشاعر في المقطع التاسع من القصيدة

كان المستوى في الملكوت(...) 

...فاتحة االستواء... وكانت

الكوز وإمامي ال تمنن بالحرقة

أنت نور األقطار

واألين المعروف

السبع وأنت ؟..) (.

مدارات

وروح الروح

)3(...وما دون الملفوظ

وقد استقى الشاعر عبد اهللا حمادي مجموعة من الرموز القرآنية العددية، كما 

ربما ينتج هذا  وأنه أضفى عليها مسحة صوفية للتعبير عن تجربته الشعرية الصوفية،

.163، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.273، صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر والتأویل: محمد كعوان -)2(
اللسانیات، جامعة قسنطینة،  ومنشورات بحولیة مخبر الترجمة في األدب" جوھرة الماء"ة قصید: عبد هللا حمادي -)3(

.198 ،197، ص2ع
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قديما، فقد اهتم العرب الرمز الشعري لدى عبد اهللا حمادي من رمزيته لدى العرب 

بالرقم سبعة حتى قيل أنهم سبعيون، فقد اختاروا سبع قصائد أسموها المعلقات

.إذا ولد المولود فإنهم يسبعونه وجعلوا للعروس سبعة أيام، وأو المذهبات أو السبعيات،

وقد عززت رمزية هذا العدد بما أورده القرآن الكريم، فقد خاطب اهللا تعالى نبيه 

، كما أمر اهللا نبيه في 87الحجرولَقَد آتَينَاك سبعاً من الْمثَاِني والْقُرآن الْعِظيم  :بقوله

ذلك في قوله تعالى  والقرآن الكريم على لسان الملك الذي رأى في منامه سبع بقرات،

لُهن سبع ِعجافٌ وسبع وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُ: في سورة يوسف

.43يوسفسنبالٍَت خُضٍر وُأخَر ياِبساٍت 

شارة هنا إلى أن الرمزية العددية في الكتابة الشعرية هي أشبه ما إلكما تجدر ا

تكون بالرمزية العددية في األحالم، فكما أول نبي اهللا يوسف عليه السالم رؤيا الملك، 

.ما نصادفه من أعداد في الخطاب الشعريفكذلك الشأن بالنسبة ل

 بخصوص رمزية العدد يحمادلد عبد اهللا وما وقفنا عليه في الخطاب الشعري 

بكونه يرمز إلى مراحل الرحلة الصوفية، فإنه أيضا يتطابق غلى حد كبير مع ، سبعة

 اتالعديد من الدالالت القرآنية، فهو عدد دال على قدرة اهللا المتجلية في سبعة سماو

طوعوها بما  وقد استوفى شعراؤنا هذه الدالالت القرآنية وفي عظمة خلقه، واألرض،و

.)1(يناسب رحلتهم العروجية

تُسبح لَه السماواتُ : ات بالتسبيح في قولهخص الحق تعالى جل المخلوقفقد 

ن ِفيِهنمو ضاَألرو عبالسابها السبعة في أبو ووصف الحق تعالى جهنمو، 44اإلسراء

لَها سبعةُ َأبواٍب لِّكُلِّ باٍب منْهم جزء مقْسوم وِإن جهنَّم لَموِعدهم َأجمِعين:قوله

بخاصة في الصور  وتكثر هذه اإلشارات العددية في القرآن الكريم، و،44-43الحجر

لطالق، الحاقة، نوح، الملك، البقرة، يوسف، اإلسراء، المؤمنون، فصلت، ا: اآلتية

.الخ...الحجر، النبأ، الكهف، لقمان،

أئمة "ذلك في قولهم  ووقد ربط الصوفية أيضا أئمة األسماء اإللهية بالعدد سبعة

العالم، المريد، القادر، السميع، البصير،  وهي الحي، و،...األسماء هي األسماء السبعة

.24، صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر و التأوبل:محمد كعوان: ینظر -)1(
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 كثير من الصوفية قديما بين هذا العدد،هي أصول ألسماء كلها، كما ربط  والمتكلم،

.)1(ن يتكرر لدى شعرائنا المعاصرينأهو ش ومراحل الرحلة الصوفية،و

بخاصة أثناء  ووكثيرا ما تحفل نصوص عبد اهللا حمادي برمزية العدد ثالثة،

إشارته إلى فعل التوالج الحاصل بين الذاتين، الذي هو في حقيقة األمر توالج خاص 

يعيش  ويحس بأنه ينكح اللغة الشعرية،عرية؛ ألن الشاعر الحداثي أصبح بالتجربة الش

الحلم   شبقية عنيفة، كما هو الحال في حلم ابن عربي الذي رأى نفسه فيلةمعها رح

...الحروف وينكح النجوم

، نعثر على مجموعة من الرموز الدالة "يا امرأة من ورق التوت"ففي قصيدة 

هي كلمات يمكن تصنيفها ضمن  والخ...الشهقة والعري، وعلى فعل الغواية، كالشهوة،

الجذب، وغالبا ما تكون بحضور وسيط ما، كالحبو تجربة اللقاء وحقل التوالج،

.)2(أو الغواية

يا امرأة من "كما يقول عبد اهللا حمادي في المقطع الحادي عشر من القصيدة 

:"ورق التوت

كانت و...وحدي كنت

(...)وثالثنا

 الشهوةيوقد نار

يحترق العري

)3(يغري بالظلمات

 تُكَلِّم النَّاس الّقَاَل آيتُك َأ:لقد ورد هذا العدد في القرآن الكريم في قوله تعالى

 هو الّما يكُون ِمن نَّجوى ثَلَاثٍَة ِإ: قوله تعالى أيضايف و،10مريمثَلَاثَ لَياٍل سِوياً

مهاِبعرمبدأ النتاج على كل  وث في العرف الصوفي هو أصلالتثلي و،7المجادلة

أصل  وهو أول األفراد أيضاو المعنوية والمنطقية والحسية: المستويات الوجودية

ال  و...قد أشار ابن عربي في فتوحاته إلى أن األحد ال يكون عنه شيء البتة والكون،

، الصوفي العربي المعاصرخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري و التأویل:محمد كعوان: ینظر -)1(
.275، 274ص

.276، صالمرجع نفسھ -)2(
.148، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)3(
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يكون هو  ومايربط بعضه ويكون عن االثنين شيء أصال، ما لم يكن ثالث يزوجهما،

 الجامع لهما، فحينئذ يتكون عنهما ما يتكون بحسب ما يكون هذان االثنان

. جميع األمور لوجوده في األصليفيسري التثليث ف...عليه

والداللة الصوفية في نص عبد اهللا حمادي تشتغل على هذا الوجه لكون نقاط 

 العدد "اهللا حمادي دبع"يوظف  و،)1(مثير لها والحذف ال تشير إلى محرك للشهوة،

 للحالج يؤسس من بنصحيث يرهن هذه الرباعيات " رباعيات آخر الليل"بعة في أر

  الشاعر شكال، حيث يقسم"رباعيات عمر الخيام"خالله لنصه الصوفي الذي يتناص مع 

العدد أربعة له  ونصه إلى ثالثين رباعية، في كل رباعية أربعة أسطر شعرية،

الحار، البرد، اليابس، (، فهو يشير إلى الطباع األربعة امتدادات عرفانية قديمة

النعمة اإللهية في  ومراتب الحروف األربعة كما يشير هذا العدد إلى الرحمة و،)الرطب

.الثقافة العبرية القديمة

 وبما أن الدالالت الصوفية لألعداد في العرف الصوفي تابعة إلى ما تشير إليه

 ا تعددت أيضا بتعدد المظاهر الصوفية التي توحي إليهاليس إلى ذاتها، فإن دالالتهو

الذي  وتجريدا خالصا، فإن المعدود هو المشار إليه،و إذا كان العدد تصورا محضاو

غالبا ما يكون شيئا موجودا في الكون، تعسر اإلشارة إليه، أو وصفه بما أنه مجرد

.)2(أو من طبيعة غيبية

 تحمل الشاعر على ارتياد حاالت انفصامية والتجربة الشعرية في بعدها الصوفي

تخرجه من دائرة الوعي الذي هو من عالم الوجود إلى دائرة الالوعي أو الفناء، ألن 

الشاعر لحظة الكتابة يكون في حالة فناء عن ذاته، حالة انسحاب من عالمه إلى عالم 

.قد اتحدت بذات أخرى ليست من طبيعتها وآخر ال يحس فيه إال ذاته

لى اهللا، إالهجرة  وحقل الرحلة، حقل الغواية، حقل الحنين(ن الحقل الصوفي إذ

، في القصائد الحداثية للشاعر، هو الحقل الذي يستوعب )حقل العرفان، حقل األرقام

 يصبح بالفعل حقل تبٍر وومضات الشدة لدى الشاعر، فيكسب خصائص هذه الومضات،

في التجربة الصوفية هو أساس تبني فناء، ألن الحب  وحب وإضاءة مستمرة وكشفو

.277 ،276، صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر والتأویل: محمد كعوان: ینظر -)1(
.279، صالمرجع نفسھ: ینظر -)2(
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كل الكائنات،  واإلنسان وعليه كل المقومات، فالحب هو الذي أدى إلى وجود العالم،

هي  و ألنها محل المحبة، في حين تحل المعارف في القلوب؛فاألرواح تتعطش للقرب

 الحب هو النقطة المحورية التي تدور حولها كل المقامات ومان األرواح،جتر

كنت كنزا : "ال، حيث يستند الصوفية في تبرير خلق العالم إلى الحديث القدسياألحوو

الخلق كان  و، فظهور الكون)1("مخيفا ال أعرف، فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني

.الحب اإلنساني هو طريق إلى الحب اإللهي وبسبب الحب المؤدي إلى المعرفة

إبداع لحب بكل مظاهره إلى لقد أفضت التجربة الصوفية لدى شاعرنا تجربة ا

الغواية من  والتوالج ورنا من التعبير عن فعل الحبمعجم شعري خصب مكّن شاع

القبلة، النهد، اللذة، الفتنة، الجسد، الجدائل، الشفة، الخصر، : اآلتيةخالل األلفاظ 

، اإلغراء، الجسد، العناق، الرغبة، الرعشة، العرى، نهديها، الصدر، االرتشاف، الشهوة

اء، العناق، الرغبة، الرعشة، هي دوال االرتجاج، المفاتن، أعبرها بشفاهي، اإلغر

قد عبر عبد اهللا حمادي عن  واللذة الصوفية، والتوالج وتدخل تحت الحقل الغواية

الرمزية يقول في الشاعر في المقطع السابع  وتجربته هذه بأساليب غاية في التجريد

:"التوتيا امرأة من ورق "من قصيدة ) 07(

ألوذ من أبخرة الفتنة

بجدائل تدفعني للتيه

على شفة

)2(الخمسين

الغواية اإللهية بدوال رمزية استقاها من  ولقد عبر الشاعر عن مظاهر الفتنة

؛ ألن المرأة في صورها ...الجدائل، الشفة، اإلغراء، الفتنة: الصفات الخاصة بالمرأة

.النور اإللهيالوجودية الخاصة هي لدى الصوفية قبس من 

الذوبان في المحبوب القبلة، التي تمزج بين نفسين ليصير  وومن مظاهر االتحاد

محل للشهوة  ورمز للفتنة ونفسا واحدا، كما أن صدر المرأة هو رمز للجمال المطلق

.أيضا

.170 ،169، صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر و التأویل:محمد كعوان: ینظر -)1(
.144، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
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:يقول الشاعر في المقطع الثامن من القصيدة نفسها

ما أشهى أن تدفن في صدر امرأة...

من غيث

وح بالسر إلى السروتب

وتذوب في معراج القبلة

)1(حتى األعماق

 تعددا مطلقا، "عبد اهللا حمادي"لدى وتتعدد أسماء المحبوب في الخطاب الشعري 

قد أشار الشاعر إلى تلك الذات  وفكل جميل هو صورة من صور الذات اإللهية

:صيدة نفسهابمسميات عدة منها امرأة البلور في قوله في المقطع السابع من الق

يا امرأة البلور

)2(وتوت األحراش البرية

حب المرأة عند الصوفية يرتبط بنظرتهم الجمالية للكون، حيث تفتح صورتها 

 الخطاب الصوفي على التأويل فإذا كانت صورة المرأة بما تثيره من مظاهر الفتنة

الكائن إلى الذات الجمال تشد الكائن إلى الطبيعة بكل مظاهرها، فإنها أيضا تشد هذا و

.)3(المطلقة باعتبارها أصال للجمال

التوالج لدى عبد اهللا حمادي هي أهم خاصية ينطوي  والحب وإن تجربة الغواية

قد تفرد بهذه التجربة لدرجة اختفاء جل نصوصه األخيرة  وعليها خطابه الشعري

يث أضحت  خاصا بهذه التجربة، حمظاهر التوالج، فقد طوع معجما شعريا وبدالالت

القبلة عنصرا مركزيا في تجربته الصوفية، فهو يوظف مجموعة من الجمل الشعرية 

الثاني من قصيدة وبطريقة مجازية للتعبير عن هذه القبلة، ففي المقطع األول

:نعثر على" ال يا سيدة اإلفك"

.144، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.143، صالمصدر نفسھ -)2(
.479 ص،خطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر والتأویل: محمد كعوان: ینظر -)3(
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)1(سافرت على مقربة من فمها

)2(ما أطغى القبلة تنهال على مهل تعبر شطآن السوء

)3(هي القبلة حفار يقتلع الصخر

فهذه الكتابة الصوفية تنقل لنا تجربة عشقية متعالية قليلة الحضور في الخطاب 

ئة الستنهاض مواطن القوة الكامنة في تلك التجربة ي، فهي محاولة جريالشعري الحداث

ي، فإنما العودة إلى القديم بما انه تراث وكما أن الغاية من وراء ذلك ال تكمن في التقليد

 بقدر االجترارهي عودة تجرها عربة الحداثة بمقوالتها المعاصرة، عودة ال تصبو إلى 

كسر  واالختالفو ما تنحت طريقا جديدا لم ترتده أرجل القدامى المعاصرة هو المغايرة

.النموذج

إن التجربة الصوفية عند عبد اهللا حمادي هي تجربة شعورية تحدث على 

ما يثيره في الخطاب من  وربة تستمد طاقتها من فعالية الرمزمستوى اللغة فقط، تج

في الخطاب ن البحث عن مظاهر الرمز الصوفي إ :لهذا يمكننا القول ومفارقات

 مع كل أفق معرفي، إذ ال يمكن والشعري الحمادي، هو بحث يتجدد مع كل قراءة،

 به المعرفيةبأي حال من األحوال اإلحاطة بالرمز الصوفي الحداثي من كل جوانو

مع كل نص  ومتجددة مع كل تجربة عرفانية واللغوية، ألن ذلك يتطلب وقفات عديدةو

.)4(شعري

ة الصوفية عند عبد اهللا حمادي بهذا الشكل هي تجربة لغوية تتميز بوالتجر

هذا يعنى أنها لغة  والجدة في الرؤيا، كما تقوم على إيقاع نابع من الداخل وبالفرادة

إذا كانت التجربة الشعرية لدى عبد اهللا  وليست هابطة عليها وربةصاعدة من التج

م السائدة، فإن لغته تحمل أبعاد هذه الثورة، فالكلمة عنده يهاحمادي هي ثورة على المف

تفرغ دائما من شحنتها الموروثة لتمأل بشحنة جديدة تقربها من اإليحاء الغامض بقدر 

تداخل  وتعقد صورها، وتميز بال منطقيتها التعبيريةما تبعدها عن داللتها المألوفة، لغة ت

.)5(لألشياء وتجاورها للواقع وغموض المشاعر التي تحملها ورموزها،

.156، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.157، صالمصدر نفسھ -)2(
.158، صالمصدر نفسھ -)3(
.521، صخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر والتأویل: محمد كعوان: ینظر -)4(
.105، صي الحدیث البنیات األسلوبیة في لغة الشعر العرب:مصطفى السعدني: ینظر -)5(
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هي لغة صوفية قادرة على " حماديعبد اهللا "بذلك تصبح اللغة الشعرية عند 

أشياء العالم في  وعالقاته نزوعا الحتضان التوحد الداخلي بين الذات وتخطي الواقع

.االمتزاج به ورؤيا جديدة للحقيقة أهم ما يميزها هو االتحاد بالوجود ونظام خاص

 حقل اإلنسان-2-2

أسماء ( و)الجسد(سيجري التركيز في هذا الحقل على أعضاء اإلنسان 

 لم نعمد إلى الحقول الداللية األخرى كأفعال اإلنسان تفاديا للتعقيد و،)الشخصيات

:تراكم العمليات اإلحصائيةو

 حقل أعضاء اإلنسان-أ

قلبها

عينيها

البصر

الرأس

الشعرة

ذراعي

السمع

ذراع

شفتان

جسدي

شفة

مفاتنها

شفاه

فمها

أقدام

حضن

األعناق

القلب

عينيك

صدر

وجه

جسد

قدمي

جسد

عينيها

أصابعك

يبين هذا الجدول األلفاظ الدالة على األعضاء التي وظفها الشاعر في معظم 

 ابية؛ ألنها توحي بقدرة اإلنسانحهذه األلفاظ أو الرموز ذات داللة إيو ة،قصائده الحداثي

العين، كما  والطاقة الكبرى على االتحاد، اتحاد الذات مع الكون، خاصة حاسة الشفاهو

 هذا يدل على دينامية الوعي ونلحظ أن الشاعر أبعد هذه الرموز عن الداللة الجنسية،

.يدالفكر اإلنساني للبحث عن الجدو

":يا امرأة من ورق التوت"يقول الشاعر في المقطع السابع من قصيدة 

يا امرأة دعيني

ألتقط ياقوت الرحمة
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من لقياك،

وأحترف فطرتك األنثى

من عينيك

وألوذ من أبخرة الفتنة

للتيه بجدائل تدفعني

شفة على

الخمسين

تغري ما أبقاه البرق

)1((...)بالغرق

: من القصيدة نفسهاو يقول في المقطع الثامن

أم تسرقني... يسرقني العمر

عيناك؟

أم ينهيني... يغمرني الطيف

لقياك؟

ما أشهى أن تدفن في صدر امرأة...

)2(من غيث

كل  والصدر بكثرة مقارنة باألعضاء األخرى، والشفة ولقد وظف الشاعر العين

.عضو حمله بداللة تحتكم لسياقات متنوعة

 حقل أسماء الشخصيات-ب

الحسين

يزيد

طارق

عقبة

أمين

.143.144، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.144، صالمصدر نفسھ -)2(
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هذا الجدول يبين تواصل الشاعر مع مجموعة من الشخصيات العربية الفذة،  

استيعاب  ورمز يتسع ألدائها وبتجربة فريدة ووظف هذه الشخصيات بلغة خاصة

.الذاكرة الجماعية والقارئ وأيضا ليخلق عالقات حوارية بين النص ومضامينها

:"الشوفار"الخامس من قصيدة يقول الشاعر في المقطع 

ال عجاج العاديات...ال طيف طارق

...وال الصهيل

)1(...خطبي تواتر شرخه

:ويقول في المقطع السادس من القصيدة نفسها

"الحسين"وتجرف خيبة بدم 

ماذا تبقى من هزال الصقر

من بل الصدى... من عرف الندى

من غيمة حمقاء في وادي الهنا

"عقبة"من سيف 

)2(الفاتحين عبيرمن 

:و يقول في المقطع األخير من القصيدة نفسها

...أنت المؤمن يا أمين

)3(...أنت المؤمل يا أمين

في األمثلة السابقة وظف الشاعر شخصيات تاريخية بطولية تبحث دائما عن 

هو بزوغ  والشاعر الذي يكافح من أجله، هذا حلم والكفاح، والنصرو التجدد والعودة

، هذا الحلم الذي ربطه الشاعر بحادثة مقتل ةالعدل في األوطان العربيوية شمس الحر

كأنما الشاعر  وجنده، و على يد يزيد بن معاوية- رضي اهللا عنهما–الحسين بن على 

 يرى في صورة ما حدث للحسين صورة مشابهة لما يحدث في الوطن العربي عامة

.الجزائر خاصةو

: حقل الموت والحياة-2-3

.172، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
.173، صالمصدر نفسھ -)2(
.180، صالمصدر نفسھ -)3(
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األلفاظ الدالة على الحياةاظ الدالة على الموتاأللف

مقبرة
حرب
تشريد
الفجار

المجوس
شتت

هشمت
لغمت

اإلعصار
األخطار

ثار
السالح
السيف
هجوم
النهاية

جثة
 األجل

الغارات
معركة
موءودا
أقطعها
تقطعني
مقصلة

الطوفان

ملغمة
الرصاص

نقمة
دم

معسكر
مقصلة

للقتل
التنكيل

المسدس
سفاح
جالد

الجريحة
السكين
المؤبد
دمي

تقطف
نهايتها
 الميعاد

دفين
الملغمة

النار
خيال 

المقتول
قاتلة

نهايته
القصف
ينتحر
فأس
ثأر

جرم
إثم

يقطعك
العطش

نار
الغيب

دم
األورام
سيفك

مدفون 
للسفر 

الموعود

أحالمها
أوسمة
براءة
الشهيد
التسبيح
صبرها
التوبة
منبرا
البداية
ممتد
واءاله

بداية
فراش

اإلصباح
رحيق
هواء

اليمين
األغبيات

بدايته
القصر
الطريق

الدار
منفذ

الرحيق
حبلى

األغاني
المعاني

نغما
العفة
يغري
البوح
حبلى

األشواق

فجرها
اإلصالح

إمامها
نسلها
الخبر
البنون
الجهاد
الميالد

حوارها
الدنيا

المطر
األغنيات

المطر
طيف
الظل
واسع
النور
أحالم
حلو

اللقاء
فاتحتي

مودة
الحب
 النور
مبهور

ألوذ
تقتات

المعشوق
عاشقة
الحب
بدايته
البدر
طلعته

يحر
الحوار
حكمة
يزرق
سالما
منهل 

الصالحين
هواء
النور
أغنية

الساحل
عافية

صراط 
مستقيم
هواء
رزقا

األرض
ماء

المقهى
أوراق
للشوق
رحيق
عطر
المطر

أعراس
نور
طفال

أطياف
البلور
غيث
الماء

شرف
ل ممدودظ
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حلم
الصبر 

الصلوات
اليسر
العشق

لحنا
أمطرني

تغري
الشرفات
اإلصرار

الصبح
تحلم

روضة 
الريحان
الشرق
اليمني
الجنة

الرحمة
ساعة ميالد

النور
محياه
دنياه

نشتاق
نعلن

نركب
نعزف
النصر
حدائق
أفراح
الجهر

الصلوات
نغمي
طيف

البدايات
النجاة

ماء
الميالد
ميالد

شوق
جهرا
أمل

الوردي
األمن
الفتح

الصبح
نور األنوار

فردوس
األنقى
األبقى
زهر 

األزهار
العطر
طيفها

البدايات
النور

مصباح
بدايتها

األمد القادم
جوهرة ماء
نور األقطار

بشكل الفت للنظر من بين  والفناء بعدة رموز ولقد وظف الشاعر داللة الموت

جنة، النهاية، مقتل، الرصاص، دفين، مقصلة، معركة، الكين، مقبرة، : هذه الرموز

الخ، فالموت بالنسبة لعبد اهللا حمادي يمثل قطب العالقات المضمونية في ... الطوفات،

الخصب التي  والحقول الداللية، ألنه يعني الواقع الذي يأتي بالخالص كحتمية للحياة

.تكررت في معظم القصائد الحداثية بشكل واضح

":مدينتي: "من قصيدة) 01(ول الشاعر في المقطع األول يق

مدينتي لو تجهلون في المتون... مدينتي

...مقبرة
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أحالمها أوسمة

...وسلع مهربة

وفرق مدربة

وبدع مجربة

(...)وسنن مؤكدة

مدينتي مسكونة

بآفة النسيان

مدينتي مورطة

)1("ال يجوز"في حرب 

إنما والدة جديدة، فالشاعر يتبع و، يةإن الموت لدى الشاعر ليست رؤيا عدم

.موته كما يتبع العاشق حبيبته

 التسلط وفالموت بالنسبة للشاعر هو فكرة البحث عن التجديد يتجاوز الواقع، واقع الفقر

الحضارة المتعفنة، واقع بقايا أفكار رثة، فالشاعر يبحث دوما عن حياة  والجورو

.على تجدد الحضارة العربية اإلسالميةهي إحالة  وخصبة ألجل االخضرار دائما،

: حقل الحزن-2-4

االغتراب في القصائد الحداثية  والتشاؤم وعبارات الحزن ولقد كثرت ألفاظ

الجدول اآلتي يوضح معظم ألفاظ الحزن  ومعاناته النفسية، وهذا راجع لغربته وللشاعر،

:الواردة في تلك القصائد

العار

الزور

الوهن

المحن

الظلمات

عتابي

كفر

جالد

هزائمه

العاطفة

سفر

بعيد

السر

الغربة

اإلبحار

البرق

األخطار

كهف

يرهقتي

يسلبني

المعذب

السجين

تبعثر

السواد

.102، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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يأسها

الفتن

النهاية

محكمة

منفى

مهزلة

نذلها

مفقودة

الخزي

ليل

ظالم

زوابعه

صنون

الوحل

يعذبني

فزع

وحدي

ضيق

ملح

اإلبحار

الذل

السر

الموج

مكرهم

فسقهم

محتار

التشرسد

وليحذر

مزورة

غلقو

منكوبة

منهوبة

سماسرة

غمام

عماء

عاقبة

يرهقني

ترهقنا

عذاب

غمام

رالف

الريح

غابة

أسرار

 طالالأبكى

المحموم

الوحشة

المهزومة

العلة

المعلول

النور

قليل

سخيف

الوحيد

الليل طويل

وحدي

الزاد قليل

عاقبة خيال

سؤال

خيال

سؤال

عماء

الريح

حرائقنا

يهزمني

الليل

الوهمية

الغرق

يسرقني

الرعد

ضمأ

زوبعة 

مخذول

الرعشة

الريح

الرعب

الزور

سماسرةغائب

العسر

سافرت

تأسرني

 المحمومة

األحقاد

اإلثم

العهر

الكهف

الظلمات

اللعنة

قهرا

الوجع

يخترق

األحزان

وجع ليلي

سرايا

يختط

قذف

وجعي

أعذبه

األلم

السوء

الصمت

المحنة

مخدعها

الرعب

الذنب

قهرا

ركيهج

يعبث

اإلثم

يرتد

العطش

اإلبحار

الجراح

ندمى

األسى

النهايات

األرض الخراب

المعذب

السجين

الليل

الريح

نار

ألم

لفقراءا

قافلة

الهجران

الظلم

التأسي

تالطم الموج

صرخة

هم

كارثة

هتكو

الفضيحة

التوجع

الخسارة

أرهق

أثقل

تكسر

 التشاؤم وول يتبين لنا أن الشاعر قد وظف ألفاظ الحزنمن خالل هذا الجد

.مواقفه وتجاربه واالغتراب جنبا إلى جنب ليعبر عن مكنوناتهو

:"¿!..ال، يا سيدة اإلفك"من قصيدة  يقول الشاعر في المقطع األول

أمطرني وجع ليلي
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سافرت على مقربة من فمها

أيقنت سرابا بحريا

(...)يختطف طريق عنايتنا

السفر الممتد على وجعيهو 

أيسره العسر

)1(أعذبه األلم الملقى

وجع، ليلي، سرابا، بحريا، يختطف، طريق، السفر، : (فالمتأمل في هذه األلفاظ

 المعاناة والغربة ولحظ أنها توحي بداللة الحزنن ....)الممتد، وجعي، العسر، األلم،

ماعية التي عاشتها األمة الج واألسى التي عاشها الشاعر بسبب الخيبات الفرديةو

.اإلنسانية والعربية

مة للوضع تفنظرة الشاعر نظرة تشاؤمية تعكس رؤيته لهذا العالم نظرة سوداوية قا

.المتعفن الذي تعيشه الشعوب العربية

.156، صنالسكی والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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:ونـ حقل الك-2-5

 هي حقل الطبيعة الجغرافية ويشتمل هذا الحقل الداللي على ثالثة حقول فرعية

:نمثلها في هذا الجدول وحقل النباتو حقل الحيوانو

حقل النباتحقل الحيوانحقل الطبيعة الجغرافية

شطآن

البرق

الملك

الطوفان

الصخر

الكهف

صيفي

األرض

الريح

البرق

الماء

األقمار

ظل

ضوء

بحر

الجزر والمد

الماء

الصبح

اإلبحار

الوادي

البدور

العطور

األرض

القمر

ساحل

عصا

الموج

البحر

 غابة

محجرة

فجرها

البرزخ

غمام

الطين

الماء

المطر

الرمل

الجليد

الريح

الموج

البرق

الرعد

زوبعة

الصخر

الموج

اإلعصار

السيل

األفالك

النار

صحراء

الفيض

جناح

طيور

الخيول

الصقر

كلبها

البقرة

الضبية

غزال

ناقة

جمل

قرن

حمام

غراب

المنقار

األزهار

حدائق

الكرم

غابة

كرما

الورد

مينياس

األوراق

النخيل

غصون

الريحان

ياسمين

حدائق

يورق

شجرة الطاروط

رحيق

التوت

اللوز

الكرز
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حقل الحيوان حافال  والنباتية ويأتي الحقل الكوني بما فيه الطبيعة الجغرافية

هذا يدل على المذهب الرمنسي الذي ينتمي إليه  واأللفاظ وبمجموعة كبيرة من الرموز

.خالصا لصروف الدهر بر الطبيعة سواء الحية أو الجامدة مالذا،الشاعر، فالشاعر اعت

طبيعته الساحرة من  و دالالت الشاعر النفسية ليبوح بها الكونحهكذا تتالق

هذا ما يؤكده  وشجنه، وف الشاعر لعناصر الكون يخفف عنه حزنهيالشعر، فتوظ

Leonardo("ليوناردو دافنشي" da Vinci( بين الفنانيجب أن تكون : "في قوله 

.)1("يحاكيها دون وسيط ويستمتع بها ومودة، يشاهدها والطبيعة عالقة قرابةو

جوهرة إنسان "فالشاعر جزء من الطبيعة التي يحيا في داخلها، فهو في 

 أن ثيستوعب األشياء الموضوعة حوله، فيحيلها مصوغات ذاتية وجدانية، ثم ال يلب

، أشياء موضوعية، متداخلة، مصفاة، يعيدها ثانية إلى الوجود عن طريق الفن

.)2("المجتمعو تجاربه مع الطبيعة وألوان ذاته، ومصبوغة، بأصباغ نفسه،

ال يقلد أجزاء الطبيعة لكن من جهة ثانية  وفالمبدع ليس منفصال عن الطبيعة،

الشاعر المتمرس هو من ينهل من مشارب الطبيعة  وتقليدا كامال كما تعكسه المرآة

 تخصب باحتوائها ، ثم يعكسها في عدسات ذاته اإلنسانية، التي)امدةالج والحية(

هكذا يؤكد أن  وتذوقه للتعبير الجميل، وتقديم رؤية لها تمثل عبقرية الشاعر وتوجيههاو

.)3("عملية الفن في الطبيعة هي أنسنة الطبيعة أو الحضور اإلنساني في الطبيعة"

مقطع الرابعة من قصيدةومثالنا على هذا الحقل قول الشاعر في ال

:"¿!...ال يا سيدة اإلفك"

هي القبلة حفار يقتلع الصخر

بنوء بأسرار الكهف

)4(فأس صيفي ينحت من جسد

)1(-�έѧѧυϧϳ��έϣΎѧѧϋ�Ύѧѧο έ��ϥϭѧѧϳΩ�ϲѧѧϓ�ϥϭѧѧϧόϟ�ΔϳΎϳϣϳѧѧγ��ϝѧѧϳϧϟ�ϝΑΎϧѧѧγ�ѧѧϟ�˰ϣ�ϯ ΩϬѧѧϘϳˬϲΗΎ��έϳΗγѧѧΟΎϣ�ΓέϛΫѧѧϣ��ΏΩϷ�ϡγѧѧϗ�ˬ
.158، ص2007العربي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

)2(-�έѧѧυϧϳ��ϲѧѧλ Ύϋ�ϝΎηѧѧϳϣ��ϷΏΩϭ�ωϭѧѧϧϷ�ϲѧѧϓ�ϲϟΎѧѧϣΟ�Ι ѧѧΣΑ�ˬϥѧѧϔϟϭ�ΔѧѧϳΑΩϷ�α έΩѧѧϣϟϭ��ΏѧѧΗϛϣϟ�Εέϭηѧѧϧϣ�ˬΔѧѧϳϧϔϟ
.36، ص1970، 2التوزیع، بیروت، لبنان، ط والنشر واري للطباعةالتج

.37، صالمرجع نفسھ -)3(
.159السكین، ص والبرزخ: عبد هللا حمادي -)4(
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دواال طبيعية جغرافية وظفها الشاعر  والصيف كلها رموزا والكهف وفالصخر

 عقدرة على االقتال وشاعر جعل للقبلة قوةالصبر فال والصالبة وللداللة على القوة

...التغييرو

: حقل البلدان-2-6

غرناطتي

دمشق

الفرات

دجلة

أوراس

الجليل

وظف الشاعر في قصائده الحداثية أسماء بعض البلدان سواء زارها أو التي كان 

حضارتها، يقول الشاعر في المقطع الخامس  واهلها وقع كبير في نفسه من خالل تاريخ

":الشوفار"من قصيدة 

دمشق خازنة البدور

مسرحة العطور

هل لغرناطتي من غوطة للمقيل؟؟

سحب الطوائف تفترى سفها

)1("بالجليل"وتحلم 

من خالل رصدنا لمعظم الحقول الداللية في القصائد الحداثية للشاعر يتبين لنا 

:أن

الحقل الصوفي قد تربع على مساحة اإلبداع الحداثي للشاعر حيث أضفى على 

عليه يمكن االعتراف بثراء اللغة الصوفية  وبعا صوفيا،الدوال طا والكثير من الرموز

كذا قدرة  وتوى الدال،س، نظرا التساع دائرة التوظيف الرمزي على ملدى الشاعر

.إكسابها مدلوالت صوفية وتوليد دوال جديدة وتكوينالشاعر على 

.171، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)1(
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إن اللغة الصوفية عند الشاعر عملت على توليد أفق داللي مكثف تعكسه تلك 

ل على شيء إنما يدل على استيعاب شاعرنا لهذه التجربة دهذا إن و  المتنوعة،الحقول

.الشعرية الصوفية

 أنفاظ هذا الحقل نستنتج من خالل أل والحياة، وقل الموتيلي هذا الحقل ح

 الموت لدى عبد اهللا حمادي ال يحمل داللة النهاية بل هو داللة على الوالدة الجديدة

.تمرةسالحياة المو

، جعلها ييأتي حقل الحزن فالشاعر يعاني من هزات نفسية في عقلها الباطنثم 

على متون  األحزان المنثورة واآلالم وفي زجر فكري عميق أثر على نفسيته باآلهات

.قصائده الحداثية

 نزعة والجامدة فقد دل على أن الشاعر ذ وأما حقل الكون بما فيه الطبيعة الحية

اعر لجأ إلى نباتها، فالش وحيواناتها و لمظاهر الطبيعةرومانسية من خالل توظيفه

بحثا عن  والحزين بحثا عن مناجاة الطبيعة، وع الحياة المريرالطبيعة هروبا من واق

.الراحة النفسية واالستقرار واألمان

خير نجد حقل اإلنسان وحقل البلدان، فالشاعر تواصل مع بعض  األيوف

تجربة متميزة ليبين لنا مدى تأصله بالذات  ولغة خاصة ب.البلدان التاريخية والشخصيات

.حبه لوطنه من جهة أخرى واإلسالمية من جهة والعربية

 األخير نستطيع القول أن الحقول الداللية التي عجت بها معظم القصائد يوف

الرمزي الذي تميز به الشاعر، هذا المعجم  والحداثية للشاعر بينت لنا المعجم اللغوي

.رؤاه، كما بين لنا مرجعيته الثقافية الخصبة وإحساساته وم لنا انفعاالتهالذي ترج

 الحياة ونظرته للموت وهكذا جاءت قصائده قصائد متماسكة من خالل لغته الصوفية

.الكون والوطن وحبه لإلنسان وترجمته للحزنو

:ات الدالليةــ العالق-3

قات بين الكلمات من نواحي العالقات الداللية مصطلح حديث، يعني بدراسة العال

ة ال يتضح معناها إال ملكنحو ذلك، إذ تبين أن ال والتضاد واالشتمال ومتعددة كالترادف

.)1(بمجاورتها للكلمات األخرى ضمن الحقل الذي تنتمي إليه

.309، ص1996، 1 مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، ط:أحمد محمد قدور: ینظر -)1(
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فمعنى الكلمة عند بعض الباحثين هو مكانها في نظام من العالقات التي تربطها 

لذا يرى أصحاب هذه النظرية أنه من الضروري  و،)1(للغويةبكلمات أخرى في المادة ا

ال تخرج هذه العالقات في أي حقل  وتوضيح أنواع العالقات داخل كل حقل معجمي،

:مما يأتي

synonymy عالقة الترادف -1

incapability عالقة التضاد -2

liy التضمين أو العموم أو عالقة االشتمال -3 eponymy

partء بالكل  عالقة الجز-4 whole relation

: و هناك من أضاف إلى هذه العالقات، عالقات أخرى هي

.الخ...جليد، صقيع، برودة، سخونة،:  عالقة قائمة على التدرج، مثل-1

.الخ...علم، تقدم:  عالقة قائمة على السببية، مثل-2

.لخا...خاف، ارتعب، فزع،:  عالقة قائمة على القرابة الداللية، مثل-3

: عالقة الترادف-3-1

 قابلة للتبادل فيما بينها، )synonymie()2(المترادفات هي ألفاظ متعددة المعنى

في أي سياق، كما يعرف الترادف بأنه األلفاظ الدالة على شيء واحد، أو هو داللة عدة 

توارد لفظين"الترادف أيضا هو  والليث، األسد، الهزير،: ألفاظ على معنى واحد مثل

 ألفاظ كذلك في الداللة على االنفراد أو بحسب أصل الوضع على معنى واحد من أو

.)3("جهة واحدة

الغربيين  و كما ظهر بين المحدثين العرب،ىوقد ظهر الخالف جليا بين القدام

.)4(منكر لذلك وحول ظاهرة الترادف ما بين معترف بوجودها

نتسامح في حدود س وونحن في هذه الدراسة سنسعى للكشف عن الترادف،

الداللة بين المفردات على حد معين يسمح لنا بالجمع بين المفردات المقاربة دالليا أو 

.98صعلم الداللة، : حمد مختار عمرأ: ینظر -)1(
)2(-�έυϧϳ��έϭΑλ �έϣϋ��ˬΕΑΎΛ�ϥΑ�ϥΎγΣ�ϥϭϳΩ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΔϟϻΩϟ�ϡϠϋ�έϫϭυ�ν όΑ��ϩέϭѧΗϛΩ�ΔΣϭέρ��ΔѧϐϠϟ�ΩѧϬόϣ�ˬ�
.06، ص1990األدب العربي، جامعة الجزائر، و
.     ، صالبنى األسلوبیة في النص الشعري: راشد الحسیني -)3(
.231-215، صأحمد مختار عمر، علم الداللة: لةینظر في ھذه المسأ -)4(
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التي عجت بها القصائد  الجدول اآلتي يوضح أهم الترادفات و،الترادفيطلق عليه بشبه 

:الحداثية للشاعر

النموذج الشعريالصفحةالمقطعالقصيدة
اللفظان 

المترادفان

02102

فخيلهم تدك براءة النفوس

فشتت رؤاها

و هشمت صداها

هشمت= فشتت 

07106

أدعية وبرزخة من حرقة

تقاوم" حطة"و 

أقضية وو عصمة

القنوط وو منهل للذكر

ذكر= أدعية 

14113
¿!...أغلبها مرتزقة

¿!...و جلهم عنين
جلهم= أغلبها 

12111

:شعبها نباح

لواؤها جالد

...!!ها سفاحإمام

سفاح= جالد 

يمدينت-1

13112
أعرافها مزيفة

أحالمها مكيفة
مكيفة= مزيفة 

2117
كان البدء

كانت شجرة و...و كان السبق
البدء= السبق 

04122

هجوم ليلي يلجمه و...

الجريمة والتقنع

!خيال في خيال...

سؤال في ظالم

ظالم= ليلي 

06124
الشعرة،أدق من 

!!واحد من لغة السكين
خيال= سؤال

السكين و البرزخ-2

09131

يركبها الريح

و فضل مودة

(...)يسكنها الجليد

= يركبها 

يسكنها

 يا امرأة من -3

تنشرني غائبة من عصر الزور03140ورق التوت

كتابا مفتوحا في مخدها

= مفتوحا

تنشرني
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ال يرتد له طرف

04141

تحمله أكتاف سماسرة

من ورق

صهيل يركبني وديوح

= تحمله 

يركبني

12150
الكتمان ومحكوم بالسر

نزيف غوايتنا
الكتمان= بالسر

13151

أرحل في فج الكلمات

و أعيد على الشوق رجولته

(...)و أرد إلى الليل مظالمه

أرد= أعيد 

02157

تقيم شعائر قداس

ترفع ألوية النص

تبيح حدائق غلبا

تبيح= تقيم 

03158

شهيات، تريح عناء الملك

رقيقات، تبيح خروق النص

...غوايات، تذيب عناء العمر

= شهيات 

غوايات

05160
 يسترق السمع،

يفتض اللحظة

= يفتض 

يسترق

فك ال يا سيدة اإل-4

05161
من جرم ينعتق قهرا،

من إثم يرتكب قصرا
إثم= جرم

06173
أبعثره... زرق يبعثرني

أبدده... ددنييب

= يبعثرني

يبددني
 الشوفار-5

09176
فال سبيل لمنتهاك

و ال دليل لمبتغاك
مبتغاك= منتهاك

0الستور  ستر-6

08197 جوهرة الماء-7

المانح جوهرة الماء

نافلة وو ما يخفي الستر

األسماء

الستر= يخفي 
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 في القصائد يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن األلفاظ المترادفة جاءت قليلة

ة باأللفاظ المتضادة لكن رغم قلتها إال أنها عملت على تأكيد نالحداثية للشاعر، مقار

.المعنى الذي أراد الشاعر أن يبعثه في ذهن المتلقي

هشمت، : والمتأمل في األلفاظ المترادفة يلحظ أنها تنتمي إلى حقل الحزن ك

... رم، إثم، يبعثرني، يبددنيجالح، سفاح، مزيفة، مكيفة، ظالم، يفتض، يسترق، ج

االضطراب النفسي الذي يعيشه الشاعر  وهذه األلفاظ أو الرموز تحمل داللة الحزن

.نتيجة األوضاع التي آلت إليها األمة العربية اإلسالمية

 عالقة التضاد-3-2

يكمن سر "في هذه الناحية  ولم يعد التضاد اللفظي من اهتمام الشاعر الحداثي،

هو أحد  و-التضاد الذي استخدمه الشاعر المعاصر وين أسلوب التقابلاالختالف ب

التضاد الذي استخدمه الشاعر العربي القديم، ففي  وأسلوب المقابلة و-عناصر المفارقة

الوقت الذي ركز الشاعر القديم على عنصر الجمع بين األضداد حسيا في إطار البيت 

 يركز الشاعر المعاصر على ،لأللفاظالواحد معتمدا على مضمون الداللة اللغوية 

االضطراب الذي يغزو المجتمع  والنفسية ليعبر عن الصراع والعناصر الشعورية

.)1(..."المعاصر

اكتناه  وعمقتال وأخرى لتوليد النظر وفقرة وخرآ ووصار التقابل بين مقطع

لشاعر قارئه إلى بهذه الوسيلة الفنية ينقل ا وتنافر األضداد، والناجمة عن التقابلالرؤية 

.الفنية ورهيبة من التصورات النفسية وأجواء خارقة

النور التي تحقق ألوانا  وعاش الظلمة واالنكسار، وفالشاعر الذي عانى االنتصار

الهزات المؤلمة في الحياة تتجلى في انكسارات  ومن الشعورية، إن انكسارات الواقع

خاصة في  والتضاد، وور التقابلربما كان أبو تمام أول من ركز على ص واللغة،

.)2("فتح عمورية"قصيدته 

.213صالبنیات األسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، : مصطفى السعدني -)1(
.18، ص2003، 3 شرح دیوان أبي تمام، دار الكتب، العلمیة، بیروت، ط:شاھین عطیة: ینظر -)2(
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استعمالها يوسع  وإن ظاهرة التضاد أو التفاعل أو التقابل كثيرة في الشعر الحر،

التنافر خاصة بين  وللشعراء الحداثيين ولع كبير بالتضاد ودائرة التصور الشعري،

.أجزاء الصورة

 في الشعر التقليدي،، شبيه التمثيليتلك األجزاء الكثيرة التي تفوق أجزاء الت

تفوق أجزاء المقابلة العادية في البالغة القديمة، إن الصور الشعرية أو األلوان و

التضاد، لكي يعكس الشاعر من خالل ذلك  والشعرية تستمد ديناميكيتها من ذلك التنافر

ع التصادم في الواق ولكي يعبر عن الصراع وحاالت نفسية يناقض بعضها بعضا،

ما  والتجاوز،و الحب والعدل، وما يحتويه من مبادئ كالتسامح واإلنساني بين الخير

يأخذ التضاد في الشعر الحداثي أبعادا  ويحتويه أيضا من نزعات مضادة لتلك المبادئ

.)1(فنية تتجاوز تلك الرؤى التقليدية ذات البعد الواحد وعميقة روحية

ضد كل شيء ما  وألضداد جمع ضدا): " ه 351ت (قال أبو الطيب اللغوي 

ليس كل ما خالف  والبخل، والشجاعة والبخل والسواد، السخاء والبياض: نافاه، نحو

.)2("إنما ضد الجهل العلم وليسا ضدين، والجهل مختلفان والشيء ضد له، ترى أن القوة

ألن الكلمة عندما تذكر تستدعي  ووبهذا فإن التضاد هو الجمع بين النقيضين،

كذلك ذكر  و مطابقة لها دالليا، فإن ذكرنا الحياة يتبادر في أذهاننا الموت مباشرة،كلمة

.هكذا والخير يثير معنى الشر،

 أيضا أن ظاهرة التضاد تعتبر من مقومات الشعر "محمد لطفي اليوسفي"رى يو

تعتبر هذه الظاهرة: "تتفجر فهو يقول والمعاصر، حيث تجعل الكلمات تتوالد

من المرتكزات التي تنهض عليها القصيدة المعاصرة فهي  . مرتكزا- أي التضاد-

أخرى على البروز أو  وصورا و تحمل كلماتاالصور حوافز وتجعل من الكلمات

.)3("التولد أو التفجر

، قسم األدب العربي، جامعة محمد )مذكرة ماجستیر(، الشعریة في دیوان بدر شاكر السیاب: سعدون محمد: ینظر -)1(
.135، ص2010خیضر، بسكرة، 

.175، صالبنى األسلوبیة في النص الشعري: راشد الحسیني -)2(
.85، ص1985تجلیات في بنیة الشعر العربي المعاصر، شراس للنشر، تونس، : محمد لطفي الیوسفي -)3(
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وقد شاعت هذه الظاهرة في معظم القصائد الحداثية للشاعر عبد اهللا حمادي، مجسدة 

 االجتماعي وصراعه أيضا أمام الواقع السياسي و،ذات اآلخر وصراع الشاعر أمام ذاته

.الديني والتاريخيو االقتصاديو

 والجدول اآلتي يوضح أهم الكلمات المتضادة التي عجت بها قصائد الشاعر

:التي شكلت ظاهرة أسلوبية في قصائده هذهو

جدول يوضح أهم الكلمات المتضادة

النموذج الشعريالصفحةالمقطعالقصيدة
 اللفظان

المترادفان

02102
يصدر" معقل"و 

و آخر يعيد
 يعيد≠يصدر 

03103
و كانت النهاية

بداية اإلبحار
 البداية≠النهاية 

04104
مصيرها انهوى

و عرشها استوى

≠انهوى 

استوى

06105
و مرفأ مصدرا

الفجور وللتوبة

≠التوبة 

الفجور

08108-
109

فكانت النهاية

حة بدايةفات
بداية ≠النهاية 

11110
قداسها منكس

وندلها معبود
 نذلها≠قداسها 

15113
"اليمين"فطرتها 

"اليسار: "نزوتها
 اليسار≠اليمين 

مدينتي-1

15113
مدينتي... مدينتي

:التشريد والتكبير

≠التكبير 

التشريد

01117

قبل أغنية من ظلل من غمام

كمةو فصوص من ح

تلعق منطق النور

 النور≠غمام 

01117
..سالما... بردا

منبع النار
 النار≠بردا 

السكين و البرزخ-2

02117
!ما فوقه هواء

!!ما تحته هواء
 تحته≠فوقه 
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02118

!!لنا المعراج وله النزول

نور يراوده النور

في غيمة من عماء 

 عماء≠نور 

02119
و مفازة عينها ما بيني

ةو بين اآلجل

لنا  وله النزول

المعراج

03119
الطين الماء

الهواء والنار
 النار≠الماء 

03119
كانت بدايتها

كانت نهايتها

≠بدايتها 

نهايتها

03120
المطلق ويتساوى المحدود

حمامات لها وقع الصبايا

≠المحدود 

المطلق

04120
و البحث في عماء

ال يدركه البصر
 البصر≠عماء 

04121
و من خلفي قوافل 

و أمامي برزخ
 أمامي≠خلفي 

06124
ما فوهم هواء

ما تحتهم هواء
 تحتهم≠فوقهم 

07126
أعود بقبلة في اليمين

و مجمرة في الشمال

≠اليمين 

الشمال

09130
واسع ضيق

!قرن من نور؟: قيل
 ضيق≠واسع 

09130
!!ال يدرك ويدركه النور

...أحالكما سر

 ال ≠يدركه 

يدرك

09130

أحالكما مر

..أحالكما سر

هذا حلو المذاق

أجاجوذاك ملح 

 حلو≠مر 

 ذاك≠هذا 

10132

ما في الجنة

عاقبة البدء

و خاتمة السكين

 البدء≠عاقبة 

 البدء≠خاتمة 

 أني≠أنكتوهمت أنك أني01139 يا امرأة من ورق التوت-3
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يا جسدا محفوفا

بالظلمات

)أنت( بك ≠أنا أنا غائب بك أني02140

02140
مخذول في معركة الحب

مبهور بوساد النور

≠مخذول 

مبهور

 أني≠أنك توهمت انك أني06142

06142
يا امرأة تنهش في السر

و تنشرني للموج
ٍ تنشرني≠السر

06142

ما أجمل أن ترسو حرائقنا

على شفة يسكنها المطر

الدافئ

≠رائقنا ح

المطر

11148

كانت و...و حدي كنت

(...)و ثالثنا 

يوقد نار الشهوة

 كانت≠ كنت

12150
في علني وفي سري

أنشره للموج
 علني≠سري 

13151
أرحل في فج الكلمات

و أعيد إلى الشوق رجولته
 أعيد≠أرحل 

14152
كان العسر و...كنت اليسر

يأسرني بجسور
 العسر≠اليسر 

14153
تنام في شرفات

يزني في محراب عفتها
 عفتها≠ يزني

14153

(...)غراب  و...حمام

 ثمال أحد ينفض عن هذا اإل

غوايته

 غراب≠حمام 

14154
و يكون الحب بدايته

و يكون القصف نهايته
 نهايته≠بدايته 

 العسر≠اليسرهو السفر الممتد على 01156 ال يا سيدة اإلفك-4
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وجعي

سر أيسره الع

يفترس الشفة الضمأى

04159

 يهوى ما بين الجهر

الهمساتو

يعتجر الروح

الصمت يشعل أكوان

≠ الجهر

 همسات

≠الجهر 

الصمت

06161
ينشر برا بحرا

يقطعك شوطا
 بحر≠برا 

06161

من ثأر يلتمس جهرا

يهجرك ..من امل معقود

سرا

 سرا≠ جهرا

 الجزر≠المد الجزر و المديعبث من بين06161

08164
تمنح جهرا

أم في ستر األسرار
 ستر≠جهرا 

08165/
166

بآذان الصبح

و ليالت الفجار

≠الصبح 

ليالت 

08166
سرا علنا

يمنحني اإلبحار
علنا ≠سرا 

13180 الشوفار-5
النهايات... باسم البدايات

أنحن

≠البدايات 

النهايات
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01/ورالست  ستر-6

وراء النور إال هوى

به التناهي تدنى

و أدرك الرعشة القصوى

فأفناه

 أفناه≠محياه 

01192

في وهج الليل

المورق بالعفة

و الخجل المسدول

على قافلة النور

 النور≠الليل 

02193

تسرج باليمنى جذوره نار

تحمل باليسرى شربة ماء

تشعل بالنار الجنة

ئ بالماء النارتطف

 ماء≠نار 

≠اليمنى 

يسرى

 تطفئ≠تشغل 

 النار≠الجنة 

 النار≠الماء 

03193
194

الجنة راحت تشعل نار

تطفئ ما حق القول على 

أكثرهم

 تطفئ≠تشغل 

05194
ما دون اللوح بدايتها

ما دون الجرح نهايتها

≠بدايتها 

نهايتها

06195
يسكنها وزر الماء

ارو عتق الن
 النار≠الماء 

 جوهرة الماء-7

07196
في طرقات الجنة جذوة نار

في دركات النار شربة ماء

 النار≠الجنة 

 ماء≠نار 
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أول ما نالحظه من خالل هذا الجدول هو أن األلفاظ جميعها تقريبا تأتي موظفة 

ما ينتج عنه من صراع، فالتضاد الذي  ولإليحاء بالمفارقة الضاربة في عمق الوجود،

:اآلتيةهذه القصائد وقع بين الكلمات هيمن في 

البداية  النهاية

 اليساراليمين 

 العسراليسر 

غمام/  الظالم النور 

نار  برد

 ظالم نور

معراج  نزول

 نارماء 

 نارجنة 

 ذاكهذا 

 أنىأنك 

الجهر السر 

السر الجهر

ئد الحداثية للشاعر هذا التضاد الذي كان له الحضور المهيمن في معظم القصا

لى إقضات الحياة، حيث يتحول النص بموجبها بكشف عن الصراع القائم بين متنا

كل ما فيها يوحي بحركة الجدل التي تتجسد و حركة تستوعب في صلبها مفارقة الحياة،

 في الواقع، فالشاعر في هذه القصائد يجسد الدورة الحياتية أو الصراع القائم بين الموت

بين  والنار والنهاية، بين الماء وبين البداية والحب وبين الموت والنهار والليلالحياة، و

بل ... "األنت" و"األنا"بين  والمعراج وبين النزول والعسر وبين اليسر والنار والجنة

 كيف تشعل بالنار الجنة، وأكبر من ذلك كيف يكون الموت في الحب، ويجسد أكثر

.كيف وكيف و،"األنت" في "األنا"كيف غياب  و،"نتاأل" و"األنا"كيف التوحد بين و

تجاه جريان روحي أو سيولة أسطورية أو تدفق غرامي غير معقول "نحن هنا 

.)1("البحث المتواصل عن الحبيب الهارب والذهول وفي عالم من الحمى

.229، ص1987، 1لبیاتي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، طالرؤیا في شعر ا: محى الدین صبحي -)1(
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لكنها تسير في منحى  ووتستمر الثنائيات الضدية في القصائد الحداثية للشاعر

العدم ففي قصيدة جوهرة  والحياة، بين الوجود ولصراع القائم بين الموتهو ا وواحد

:الثاني الماء تتفجر الكلمات المتضادة لتتوالد منها معان أخرى يقول الشاعر في المقطع

تسرج باليمنى جذوة نار

تحمل باليسرى شربة ماء

تشغل بالنار الجنة

)1(تطفئ بالماء النار

:"يا امرأة من ورق التوت"قصيدة ويقول في المقطع األول من 

توهمت انك أني

يا جسدا محفوفا

)2(بالظلمات

لقد حاول الشاعر أن يعبر عن فكرة الصراع القائم في الوجود من خالل زرع 

النار، / النار، الجنة/ ءالعسر، الما/ اليسر(المفردات المتضادة في جسد كل نص شعري 

/ شمال، نور/ ضيق، يمين/ سر، واسع/  البحر، جهر/النهاية، البر/ األنت، البداية/ األنا

 التجديد، والتغيير وهو تضاد يحمل داللة الثورة و،...)الفجو/ تحته، التوبة/ ظالم، فوقه

 المتناهي ما ال يموت، بين ويريد الشاعر من خالله أن يوفق بين ما يموتو

.الماضيو ن الحاضربي والمستقبل، وبين اليسر، بين الحاضر وتناهي، بين العسرالالمو

نسيجا من العالقات تحيل على دالالت ) ا، مذكرامؤنث(كما شكلت الثنائية الضدية 

على الذاكرة التراثية تحيل  وديمقعلى التاريخ ال ومفتوحة كالداللة على الزمن الماضي

) المطر(. التجديد وعلى ماض يمتد إلى الحاضر كما تحيل هذه الثنائية على أمل التغيير

) الماء(الخالص من اليباب، أيضا  والنماء ورجعية عبد اهللا حمادي يمثل الخصب ميف

مطلع فجر جديد على األمة  ويمثل السالم) و الحمام(الوجود،  وعنده يمثل الحياة

.الخ...اإلسالمية والعربية

مطر، محدود، // محياه، جنة، نار، بداية، عاقبة، خاتمة:(ـك) مذكر، مؤنث(ثنائية 

....)غراب

.193 صاللسانیات، وقصیدة جوھرة الماء في مجلة حولیة مخبر الترجمة في األدب: عبد هللا حمادي -)1(
.139، صالسكین والبرزخ: عبد هللا حمادي -)2(
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عالم الراهن، ال والعالم اآلتي من المستقبل توحد بين عالم الماضي وخصيصة عميقة،

.مع إعادة الصياغة لهما

  تخلق العالم المستقبلي المبني على التجديد لدى الشاعرفالقصيدة الحداثية

ال تلغيها بل تعيد  وتقي األشياءنال ت" األنا"تتضح هذه الميزة من كون  والتغيير،و

.)1(من جديدتشكيلها 

إن تمثيالت الثنائيات الضدية داخل نسيج نصوص عبد اهللا حمدي متنوعة فمن 

يعتبر  و ألن الشاعر يكره النسيج على المنوال،؛قصيدة ألخرى يكون هناك تنويع ذلك

رى، هو هذا حإبداع شعري صراع مع اللغة، اإلبداع باأل"كل نص إبداعا جديدا في كل 

.)2("ئم للغة، من أجل إحيائها الدائمالصراع من حيث إنه قتل دا

توافق للخلق : " ألنه"شعر عبد اهللا حمادي" يوللثنائية الضدية جماليتها ف

من أجل ذلك ) خرق للعادة(عالقات األشياء، فالشعر عنده و المستمر، لناموس الحياة

 بحث غير محدود في حرية تعبيرية كاملة، حيث يغير نظام األشياء ورؤيا وفهو نبوة

.)3(..."نظام عالقاتهاو

يتحول النص بموجبها إلى حركة تستوعب في صلبها : "كما أن ظاهرة التضاد

.)4("كل ما فيه يوحي بحركة الجدل التي تعتمل في الواقعو مفارقات الحياة،

ومن خصائص عالقة التضاد في القصائد الحداثية للشاعر أنها عالقة قائمة بين 

أيضا قائمة بين  و،...غراب/ مر، حمام/ النار، حلو/ ءالما: مثلالحسي حسي  والحسي

عماء، جهر، / عسر، نور/ بداية، يسر/ اليسار، نهاية/ اليمين: ـالروحي ك والروحي

/....سر

وكانت الغلبة للثنائية الضدية المعنوية أو الروحية، ألن الشاعر يملك من 

 الحسي، فتنشأ الطاقة يمتلك الحسية فيحتضن وما يجعله يحتضن الروحي،الروحانيات 

.التي تجمع األضداد

.61 ،60، صالداللة وشعر أدونیس، البنیة: راویة یحیاوي: ینظر -)1(
.272، ص1980، بیروت، 1فاتحة لنھایات القرن، دار العودة، ط: سیأدون -)2(
.104صالبنیات األسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، : مصطفى السعدني -)3(
.37، ص1985في بنیة الشعر العربي المعاصر، دار فراس للنشر، تونس، : يمحمد لطفي الیوسف -)4(
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  ألن القارئ يعرض عليه ثنائيات حسية؛كما تظهر في توالد جماليات التضاد

الحدث الشعري يتولد داخل هذا الرابط الذي  ومعنوية يحيالن على رابط داخلي،و

 اتاالنسجام يتولد من التباين"يبحث عن نقطة التالقي المركزية بين المتنافرات، ألن 

الشعر الحق يحرك العالم بطريقة أشد  و(...)العالم كله يتكون من عناصر متعارضة و

.)1("مفاجئة بقدر ما تكون التباينات منفرة حيث يبرز تناسب وجوهرية

ومن الخصائص األسلوبية البارزة في العالقة الضدية عند الشاعر هو التضاد 

التضاد الذي تكرر ثالث مرات في هذا ) األنت واألنا(القائم على مستوى الضمائر 

".يا امرأة من ورق التوت"قصيدة 

:الثاني من القصيدة ويقول الشاعر في المقطع األول

توهمت انك أني

يا جسدا محفوفا

)2(بالظلمات

.

.

أنا غائب بك أني

)3(مخذول في معركة الحب

الذي اآلخر  و الذي يمثل الشاعر"أنا"في هذه القصيدة حضور ملحوظ للضمير 

إن العالم المركزي .هما طرفا ثنائية ضدية و للوطن العربي،هو المرأة التي هي رمز 

."األنت" و"األنا"المهم في الوجود هو 

.9 صمبارك حنون،   و محمد الولي:الشعریة، ترجمةقضایا : رومان جاكبسون -)1(
.139، صالسكین وعبد هللا حمادي، البرزخ -)2(
.140، صالمصدر نفسھ -)3(
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: في هذا الشكل"األنت" و "ااألن"ويمكننا رسم 

 ، تمثل الثنائية الضدية بين الحاضر)األنت واألنا(فالثنائية الضدية بين 

هي ثنائية مهمة في الثقافة اإلنسانية تولدت عن إحساس بأن الحاضر هو و الماضي،و

تتجه الذات على  وعالمه حيث تقضي المادية على القيم، والالتوازن بين اإلنسان واقع

.)1(استحضار اآلتي في بحث عن وجود جديد

من هنا نستطيع القول إن الثنائية الضدية في شعر عبد اهللا حمادي تحقق تفاعال 

تفجير الداللة، فالدالالت في هذا المستوى ال يمكن بلوغها، يميائيا لغويا أسلوبيا يحقق ك

لى احتماالت داللية متنوعةإأحيلت  وألنها أيضا فجرت العالقات اللغوية المعجمية

انطلق من المغامرة " بهذا يكون الشعر الحداثي قد  وال تستقر على تأويل نهائي محدد،

الفوق السائد، حين أعطى للتنافر وضعية السيادة في  و المعيارضد وفي غير الجاهز،

.)2("إبراز الجمالية الجديدة

 من التوازن ا نوعيكون قد استغل إمكانات تعبيرية عدة لالشاعرهكذا نرى أن 

مل المعنى الذي حوظيف كل بنية في تقد نجح في  والمعجمي بين المفردات كالتضاد

.تفرد أسلوبه الحداثي وميزه ونية نصه الشعري،بالتالي حقق تماسك ب ويريده،

شعرية تغامر في  في ابتكار لغة "شارل بودلير"وفي ذلك يلتقي بالشاعر الفرنسي 

.البحث عن المجهول

.55، صالداللة وشعر أدونیس، البنیة: راویة یحیاوي: ینظر -)1(
.168ص، 3، ج)الشعر المعاصر(إبداالتھ،  والشعر العربي الحدیث، بنیاتھ: محمد بنیس -)2(

األنتاألنا

المرأة

الوطن

الكون

(...)

الشاعر
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 حيث عملت على ،وللثنائيات الضدية أثرها الجمالي في بنية القصيدة ككل

ة مميزة مبتكرة، فغدت تحويلها إلى مجموعة دوال لغوية مركبة، تخضع لقوانين جمالي

هي مفتوحة دالليا؛  والفكر، متشعبة وفق مرجعيات متنوعة وبنية معقدة زاخرة بالمعرفة

.احتماالت جديدة ودخلت في ممكنات وألنها انسلخت عن الذاكرة الثقافية الموروثة

في نهاية هذا الفصل نستطيع القول إن قراءة شعر عبد اهللا حمادي خاصة 

رؤيا  وفكري؛ ألنه ينقل إلينا تجربة شعرية جديدة، وج لزاد معرفيالحداثي منه يحتا

البحث في بنيات  واإلبداع ومغايرة للموروث الشعري القديم، إنها رؤيا تتسم بالخلق

عالقاتها الداللية قد تطرح عدة أسئلة حاولنا اإلجابة  وحقولها وداللتها وشعاره الحداثيةأ

:ا إلىعلى ضوئها خلصن وعنها في هذا الفصل

إن الشاعر في كتاباته الشعرية الحداثية حاول تخطي لغة التعبير فأحل محلها 

 هذا السياق إلى أن تجميع يفأن نشير من الدال و  التعدد الدالليأوالتكثيف  ولغة الخلق

تقيم نظام عالقاتها بناء  ودالالت النص تأخذ مسارها التوالدي من البنية الداخلية للنص،

أن أشعار عبد اهللا حمادي قد عرفت تنوعا  واللي الذي تنتمي إليه خاصةعلى الحقل الد

الحقل الصوفي، حقل الكون، الطبيعة الجغرافية، النباتية، (واضحا في الحقول الداللية 

قد كانت األغلبية  و...)حقل الحزن، حقل اإلنسان، حقل البلدان، حقل، ...الحيوانية

.. الحزنللحقل الصوفي، ثم يليه حقل الكون ثم

 تكشف العالقات الداللية في القصائد الحداثية للشاعر عن ثراء معجمه الداللي

يدل ذلك داللة واضحة على اضطراب نفسية  وقد كان لعالقة التضاد الحظ األوفر،و

. الشعوب العربيةأمام الفوضى التي تعيشها ،قلقه وهعياض والشاعر
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بعد هذه الرحلة الشاقة والممتعة في مختلف األقاليم الشعرية الحداثية للشاعر عبد            

اهللا حمادي، وبعد النهل من جماليات تلك القصائد باالعتماد على آليات وأدوات اجرائية             

  النظرية رنا جل عطاءاته  مي في عمومها إلى فصيلة النقد األسلوبي، النقد الذي استث         متنت

سـلوبية، فـي مـستواها الـصوتي      مقاربة استهدفنا من خاللها مختلف البنيات األ عبر

.والنحوي والداللي

 على النحو   توصلنا بعد ذلك إلى مجموعة من الخالصات والنتائج آثرنا عرضها         

:التالي

على مستوى المدخل عملنا على مطاردة مختلف الماهيـات الجزئيـة لمفـردة             

ستويات المقاربة األسلوبية، حيث تم تحديد مفهـوم األسـلوبية     األسلوبية وكذا مبادئ وم   

أم عربـا   اكـانو أ بآراء منظري األسـلوبية  االستئناستحديدا واضحا، وذلك من خالل     

أجانب، واألسلوبية في كل ذلك ال تعدو أن تكون وسيلة إجرائيـة لدراسـة األسـلوب،     

ية هي علـم دراسـة مختلـف    بوصفه طريقة في الكتابة أو اإلنشاء، وعليه فإن األسلوب  

الطرق في الكتابة أو اإلنشاء، بل هي دراسة علمية لمختلـف الـسمات أو الظـواهر                

وبية هي علم دراسة األسلوب، فإن األسلوب       ولما كانت األسل  . البارزة في عمل أدبي ما    

تحول إلى مادة أو موضوع للدراسة األسلوبية، وتبقى مادة هذه الدراسة ماثلة في تلـك               

ت والمستويات التي قمنا بتحديدها في عناصر جوهرية، تمثلت في أسلوبية العنوان            اآلليا

.والبنى الصوتية والتركيبية والداللية واالنزياح، وما إلى ذلك من المبادئ األخرى

لقد كشفت هذه الدراسة عن التفاعل الكبيـر بـين عطـاءات المـد األسـلوبي                

 وقلما نجد مثـل هـذه االسـتجابة مـع           وعطاءات المد الحداثي في صورته اإلبداعية،     

.ةالمناهج النقدية األخرى، كالبنيوية والسيميائية والتفكيكي

 التحليل األسلوبي على مثل هذه النصوص       وقد يعود سر النجاح في تطبيق آليات      

ـ سلوبية وعلوم العربية األخرىالشعرية الحداثية إلى التواشج العميق بين األ     البالغة  كـ

تحولت المقاربة األسلوبية إلى    النحو وعلم الداللة وعلم العروض، فقد       وعلم األصوات و  

وهي مقاربة تستثمر عطاءات هذه العلوم لتفجير الـنص          مقاربة داللية ونقدية ولغوية،   

.االشعري الحداثي تفجيرا جماليا متميز
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 فقـد   "أسلوبية البنى الصوتية واإليقاعية الداخليـة     ":وعلى مستوى الفصل األول   

 في األصوات والمقاطع الـصوتية أخـذت         الحداثية للشاعر تنوعا هائال    لقصائدشهدت ا 

  والجهر واالحتكاك واالنفجار، وهـذا التنـوع يكـشف عـن            بين الهمس  التنوعطابع  

قـد  البطء والـسرعة، و   الثورة،  بين الهدوء و  وتذبذبها   لشاعرلنفسية  ال اضطراب الحالة 

تنوعـا وتبيانـا     شهدت فقد ،ثية للشاعر في القصائد الحدا   الصوتية   هذه الظواهر تجلت  

صوتيا، فكانت األصوات المجهورة والمهموسة هي األصـوات الغالبـة علـى هـذه              

.األصوات المهموسةالقصائد، إذ تحتل األصوات المجهورة حصة األسد بالقياس إلى 

دورا  -صيصة أساسية في بنية النص الشعري     خعن كونه   فضال  -هذا وقد لعب التكرار   

.التركيب ولى مستوى الصيغةعا داللي

كحـروف الجـر     :في القصائد الحداثية للشاعر شمل الـدواخل      فتكرار الصيغة   

 شمل اللواحـق   و ف المضارعة، والسوابق كحر  كما شمل أيضا   وأدوات الشرط والنداء،  

األسماء :  كما شمل تكرار الصيغة    ،كالتعجب والخوالف،  ة والمتصلة لكالضمائر المنفص 

 بينما خلت من تكـرار      ،في بعض هذه القصائد   يضا تكرار التركيب    نلحظ أ و ،واألفعال

.المقطع

كرارية جاءت مشحونة بشحنات حداثية دلت علـى معـاني           الت  األنماط من  هذه

.والعدول واالختالف والتمرد والتجديدالرفض واالنتشار والحركة والتجاوز 

الشاعر الشعرية المضيئة في    ة تجربة   يثاالداخلية الحد لقد رافقت هذه الظواهر اإليقاعية      

 فكانت تلك النغمات الداخليـة     ،فولالخروج عن المأ   و التجاوز و الكشف و عالم المجهول 

آهات معبرة عن روح الشاعر التـي        و  بمثابة صرخات   المتنوعة المقاطع و صواتاألو

علـى خـروج     فإنما يـدل     يء هذا على ش   ن دلّ إ و ،  الصوتي الداخلي  اإليقاعجسدها  

.، وهو مظهر من مظاهر الحداثة الشعريةالتقليدي اإليقاعية الشاعر عن نمط

فـإن   " الخارجية اإليقاعية و أسلوبية البنى الصوتية  ":أما فيما يخص الفصل الثاني    

قناعـة  حلت محلها    و  قد تبددت  ،عند عبد اهللا حمادي    على الوزن الخليلي     اإلبقاءقناعة  

ـ تجلى ذ  و ،جديدة ترمي إلى ضرورة التجديد الموسيقي       مـن    قـصيدة  آخـر ك فـي    ل

 إال أن   ،"قصائد غجريـة  " ديوان فيما غطت هذه القناعة      ،"ليلي تحزب العشق يا  "ديوان
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نظام السطر فـي بعـض قـصائد         و يراوده في المزاوجة بين نظام الشطر      ظّلالحنين  

".السكين والبرزخ"ديوان

 الشاعر تأسيس حداثة موسيقية خاصة به، دون التخلي عـن الـوزن             لقد حاول 

 الحداثة من مـضامين   على تبني ما تفرضه  القديم ، إلثبات قدرة الشكل اإليقاعي    يليلالخ

يـة  ث فنية تعبيرية، وتتضح أسلوبية اإليقاع الخارجي في القصائد الحدا         وأساليبشعرية،  

: فيللشاعر

              خروج الشاعر عن نظام البحور يبدو جليا في تتالي سبع حركات، في حين القاعدة

 بتتالي أربع حركات، وفي مقابل ذلك حمل عبد اهللا حمادي معاول            العروضة ال تتيح إال   

لوزن الخليلي، واستمر معه هذا الهدم في قصائده الحداثية األخيـرة التـي            لنظام ا الهدم  

.كشفت عن ظاهرة حداثية أخرى، هي ظاهرة التدوير

                لقد مزج الشاعر في الكثير من األحيان بين بحـور شـعرية مختلفـة وإلحاقهـا

فات وعلل، وذلك حسب ما يخدم حالته النفسية والشعورية، كمزجـه بـين بحـر               بزحا

".يا امرأة من ورق التوت: "المتكامل والرمل والبسيط في قصيدة

            المزاوجة بين نظام الشطر ونظام السطر، ويكشف هذا التنوع والمزج عن دينامية

يا " ا جاء في قصيدة    صوفي إلى آخر، مثلم    الشاعر وأحواله النفسية التي ترقى من مقام      

التي نـستطيع   " ستر الستور " في أبياتها التسعة األخيرة، وقصيدة    " امرأة من ورق التوت   

.كتابتها وفقا لنظام الشطرين

               لم يلتزم الشاعر بقافية واحدة وروي واحد في القصيدة الواحـدة وفـي المقطـع

 وهو تنوع يدل علـى الـروح        ،الواحد، وهذا يدل على تقلب واضطراب نفسية الشاعر       

،"البرزخ والـسكين  "،  "مدينتي: "المتجددة للشاعر، وأحسن ما يمثل هذه الظاهرة قصيدة       

، وقـصيدة   "سـتر الـستور   " "الشوفار"،  "سيدة اإلفك  ال يا " ،  "يا امرأة من ورق التوت    "

.وج الشاعر بين حروف روي مختلفةاوفي هذه القصائد ز ".جوهرة الماء"

 اإليقاعية الحداثية يكون شاعرنا عبد اهللا حمادي قد حول البنية الصوتية            وبهذه المظاهر 

. والتحديث والتغييرواإليقاعية من دائرة التقليد والثبات إلى دائرة اإلبداع والتجديد
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ى مجمل  ل تم االشتغال ع    فقد :"أسلوبية البنى النحوية  "وعلى مستوى الفصل الثالث   

ع الجمل وتوالي الجمل وأشباه الجمل، من حيث بروزها         البنى اإلفرادية والتركيبية وأنوا   

.أو تواترها في المدونة الشعرية للشاعر

سكينة التي خيمت على نفسية الشاعر،      قد دّل االستخدام المكثف لألسماء على ال      و

الشاعر نحو الهـدوء    لنفسية   وتوترها، ويمثل ذلك نقطة انعطاف       ا من اضطرابه  تفحد

.واالستقرار

 على بث شـيء مـن       - في بعض المقاطع الشعرية للشاعر     -يف األفعال وقد عمل تكث  

الحركية، التي تتجلى في روح شاعرية ثائرة ومتمردة عن الوضع الراهن، فكانت تلك             

األفعال بمثابة الجسر الرابط بين الشاعر والمتلقي في نقل أحاسيسه ومشاعره الحزينـة             

.لجمهور القراء

اعر هو زمن نفـسي وحـداثي، يتعـانق فيـه           والزمن في القصائد الحداثية للش    

الحاضر بالماضي والمستقبل، إنه الزمن المطلق الذي تنمحي فيه الفواصل والحـدود،            

وهو ال يخضع لمعايير الزمن التقليدي، ولعل هذا الزمن الالمتنـاهي يتناسـب وعـالم            

الرؤيا الذي يضيع فيه الشاعر وهو يبحث عن وطنه غير الوطن وواقع مثـالي غيـر                

.الواقع المعيش

 المؤكـدة : الخبرية الجملة :منها الشاعر مدونة في كبيرا تنوعا الجملة شهدت لقد

 النهـي،  و االسـتفهام  و والنداء األمر جملة:كـ الطليبة اإلنشائية الجملة و ،المنفية و منها

 الوظيفية جملةال هو األنواع هذه ثالث و ،التعجب جملة: كـ )االفصاحية( الطلبية وغير

.به المفعول جملة والحالية الجملة والنعت والخبر كجملة

 ت هـذه البنـى التركيبيـة   ء الجمل، فقد جا وأشباه يضاف إلى ذلك توالي الجمل    

 التجديـد  و االختالف و التجاوز و الحركة و االنتشار و مشحونة أو معبئة بدالالت الرفض    

 ، البنـى مـن    هي كلها دالالت أسلوبية يكشف عنها االستخدام الواعي لتلك        و،  التغييرو

.اإلنشاءحيث هو استخدام جديد ينم عن طريقة جديدة في الكتابة أو 

 نجد أن لغـة الـشاعر قـد         ":أسلوبية البنى الداللي  "مستوى الفصل الرابع  على  و

ومـن تلـك      بمجموعة من الخصائص الجمالية أفرزها طيف الحداثة الشعرية،        تاتصف

 في قـصائد    - اللغوية األبنيةث ابتعدت   حي تكثيف الداللة أو التعدد الداللي،    : الخصائص
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 فاللغة هاهنا ليست كتابة عن ظاهر الشيء بـل هـي            ،عن معانيها القاموسية   -الشاعر

 على مدلوالت فحسب، بـل هـي        ةوهي ليست عالمات دال    رحلة في عوالمه الماهوية،   

 ،واألعـراف  تعترف بما تمليه القواعد     فالداللة مؤجلة ال   ،منغلقة على نظام النص    دوال

.بعد الخلخلة الخلق واإلبداع بعد الصراع وألنها تأخذ قيمتها من البناء بعد الهدم

كشفت هذه المقاربة األسلوبية عن تنوع الحقول الداللية في تلك القصائد الحداثية            

في ظاهرة أسلوبية بارزة يليه في ذلك حقول أخرى كحقل          ووقد مثل الحقل الص    للشاعر،

هي حقول شـتى     و ،حقل البلدان  و حقل الكون ووحقل الحزن   الحياة     و الموت و اإلنسان

.اتساع ثقافته وتكشف عن ثراء المعجم اللغوي للشاعر

 إنهـا لغـة     ،فيةوالص أبنيته اللغوية من رحم الثقافة        استمد والشاعر في كل ذلك   

تتحد بموجبها القـصيدة بأوجـاع       و ،حد فيها الشاعر بالذات اإللهية    يتّ الشهود الصوفي، 

أحسن مـا    و ، فتنحل آالم الشاعر وآالم الجزائر في جسد القصيدة الحداثية         ،واقعآالم ال و

 "يا امرأة من ورق التـوت     " و " الليل ررباعيات آخ "  قصيدة فيةوالصيمثل هذه األطياف    

 عملت على توليد أفق داللي مكثف تعكـسه         فيةوالص فاللغة   ،"السكين و البرزخ"قصيدة  و

.تلك الحقول المتنوعة

 منها ما جـاء فـي       ، الشاعر جل قصائده الحداثية بعالقات داللية      هذا وقد عزز  

 األسد حصة كان التضاد قد شكل       وإن ،منها ما جاء في صورة تضاد      و ،صورة ترادف 

تعددها بقيت أهـم سـمة ميـزت هـذه           و  أن النهائية الداللة    إال ،بالقياس إلى الترادف  

. العالقات

سلوبية في أفقها النقدي والحداثـة      لقد كشفت هذه الدراسة عن تماثل كبير بين األ        

 في أفقها اإلبداعي، وإن كانت الكتابة الشعرية الحداثية قد قامت علـى مجموعـة مـن             

العناصر، فإن التماثل بين هذه العناصر وسمات األسلوبية يبدو واضحا من خالل هـذه              

.المقاربة المتواضعة

الل مداعبتنا الحرة في     من خ  ، توصلنا إليها  هذه هي أهم الخالصات والنتائج التي     

، وبرؤى أسلوبية، فكان عملنا ماثال في أفكار محفوفة بالحجـارة           سماء الحداثة الشعرية  

.حينا وباألشواك أحيانا أخرى
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ولما كانت الحداثة كونا منفتحا على الالمحدود، فإن محاولة القـبض علـى مختلـف               

.ستحيل بما كانالنتوءات الداللية في القصائد الحداثية للشاعر يظل من الم

 في سلـسلة  وتبقى هذه المحاولة المتواضعة عرضة للنقد والتصويب، وهي حلقة     

�ϥѧϣϭ�ˬϥέѧΟ�ϪѧϠϓ�ΏΎѧλ .طويلة، نأمل أننا قد وفقنا في بحثها ومـساءلتها     ϭ�ΩѧϬΗΟ�ϥѧϣϓ

.اجتھد ولم یصب فلھ أجر واحد
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):شريم(وزيف ميشال ج-

.1984¡1دليل الدراسات األسلوبية، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ط-27

):توامة( عبد الجبار-

لجامعية، زمن الفعل في اللغة العربية، قرائنه ووجهاته، ديوان المطبوعات ا-28

1994.

):الغرفي( حسين-

.2001حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا لشرق والمغرب، -29

):حمد(حسن-

 معتمد الطالب في قواعد النحو لجميع المراحل، عالم الكتب للطباعة والنشر -30

.2009¡1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

):ناظم(حسن -

، المركز الثقافي )ل والمنهج والمفاهيمدراسة في األصو(مفاهيم الشعرية -31

.1994¡1العربي، بيروت، ط
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.بالبنى األسلوبية، دراسة في أنشودة المطر، للسيا-32

):جيدة( عبد الحميد-

¡1االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، ط-33

1980.

)سعيد( خالدة-

¡2 ط،لحديث، دار العودة، بيروتحركية اإلبداع، دراسات في األدب العربي ا-34

1982.

): سليمان( خالد -

اإليقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة، مجلة اآلداب، معهد اآلداب -35

.1997¡4واللغة العربية، قسنطينة، ع

):سقال( ديزيرية-

.1997¡1علم البيان بين النظريات واألصول، دار الفكر العربي، بيروت، ط-36

):بوحوش( رابح-

اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -37

.2006¡1ط

البنية اللغوية لبردة البوصري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، -38

.1993د ط،  الجزائر،

):الحسني( راشد-

.2004¡1البنى األسلوبية في النص الشعري، دار الحكمة، لندن، ط-39

):يحياوي( راوية-

¡1البنية والداللة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: شعر أدونيس-40

2008.

):تيبرماسين(عبد الرحمن  -

.2003¡1العروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر، القاهرة، ط-41

البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة، في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، -42

.2003¡1القاهرة، ط
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)الراجحي(عبد -

.1998التطبيق النحوي، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، د ط، -43

):عيد( رجا-

.التجديد الموسيقي في الشعر العربي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د ط، د ت-44

لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف اإلسكندرية، القاهرة، 

.1985¡2ط

):لصباغا( رمضان-

 في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة -45

.1998¡1والنشر، ط

):الرواشدة( سامح-

.1999 فضاءات الشعرية، المركز القومي للنشر والتوزيع، األردن، -46

):كليب( سعد الدين-

.وعي الحداثة، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية-47

):عطية( شاهين -

.2003¡3شرح ديوان أبي تمام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-48

):عبد الدايم( صابر-

، القاهرة، 3 موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، ط-49

1993.

):فضل( صالح-

¡1، منشورات دار األفاق الجديدة، بيروت، ط)مبادؤه وإجراءاته(علم األسلوب -50

1985.

):يدزا( عبد الصمد-

.1988¡1مفهوم الزمن وداللته، الدار العربية للكتاب، تونس، ط-51

):حسن( عباس -

.1998¡1، دمشق، طخصائص الحروف العربية ومعانيها، إتحاد الكتاب العرب-52

.2000حروف المعاني بين األصالة والحداثة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -53
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: عدنان حسين قاسم-

 في نقد الشعر العربي، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، االتجاه األسلوبي البنيوي-54

.1992¡1ط

):إسماعيل( عز الدين-

دار العودة، ،الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية-55

.1981، 3بیروت، ط

):الصيغ( عبد العزيز-

.1998المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق، -56

:)أدونيس ()عيدس( علي أحمد-

.1983¡4مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط-57

.1983¡1الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، ط-58

.1980، بيروت، 1فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، ط-59

.1989¡2الشعرية العربية، دار اآلداب، بيروت، ط-60

.1985، بيروت، 1سياسة الشعر، دار اآلداب، ط-61

):السمرائي(فاضل  -

.2002¡1معاني النحو، دار الفكر، عمان، األردن، ط-62

):القرعان( فايز-

¡1تقنيات الخطاب البالغي، دراسة نصية، عالم الكتب الحديث، األردن، ط-63

2004.

):الدجني(فتحي عبد الفتاح -

.1978¡1الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا، مكتبة الفالح، الكويت، ط-64

:)جودت( فخر الدين-

شكل القصيدة في النقد العربي في القرن الثامن الهجري، دار المناهل للطباعة -65

¡2والنشر والتوزيع، ودار العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

1995.
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):ابن منظور( أبو الفضل جمال الدين-

.1990¡1لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط-66

):اشورع( فهد ناصر-

التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، -67

.2004¡1ط

):عبد الجليل( عبد القادر-

هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزبع، -68

.1998¡1عمان، ط

):بن جعفر( قدامة-

¡1الكلية األزهرية، مصر، ط نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم خفاجي، مكتبة -69

1980.

):الجرجاني(عبد القاهر  -

¡1دالئل اإلعجاز، شرح وتعليق عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط-70

2004.

):أبو ديب( كمال-

.1981¡2في البنية اإليقاعية للشعر العربي، دار العلم للماليين، بيروت، ط-71

¡2لشعر، دار العلم للماليين، طجدلية الخفاء ولتجلى، دراسات بنيوية في ا-72

.1981 ،بيروت

):بشر( كمال -

.2000¡16علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط -73

):خير بك( كمال -

حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول إلطار االجتماعي -74

¡1النشر والتوزيع، طوالقافي لالتجاهات والبنى األدبية، المشرق للطباعة و

1982.
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):مجاهد ( مجاهد عبد المنعم-

¡1جماليات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-75

1997.

):منوفيبن ( محمد -

دراسة تحليلية في شعر ابن سهل األندلسي، دار هومة للطباعة والنشر -76

.2002¡1والتوزيع، الجزائر،ط

):طرابلسي( محمد الهادي-

.، د ط1988بحوث في النص األدبي، الدار العربية للكتاب، تونس، -77

.1981خصائص األسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، د ط،-78

.2006عالم الكتب، نهج نابلسي، تونس، مؤسسة تحاليل أسلوبية، -79

):ابن طباطبه( محمد بن أحمد-

لحاجري ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، مصر، طه ا: عيار الشعر، تحقيق-80

.د ت

):بنيس( محمد -

، دار توبقال للنشر، )الشعر المعاصر(الشعر العربي الحديث، بنياته، وإبداالته، -81

.1990، المغرب، 1ط

):خان( محمد -

، دار الهدى عين "دراسة لسانية للجملة في سورة البقرة"لغة القرآن الكريم، -82

.2003¡1مليلة، ط

):هارون(محمد عبد السالم -

.2001¡5األساليب اإلنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط-83

):اللبدي( محمد سمير نجيب-

.معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الرسالة، بيروت، د ت-84

):عياد(محمد شكري -

¡2القاهرة، ط، دار المعرفة، )مشروع دراسة علمية(موسيقى الشعر العربي، -85

1978.
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.1983مدخل إلى علم األسلوب، دار العلوم، الرياض، ط  ، -86

.1985اتجاهات البحث األسلوبي، دار العلوم، الرياض، ط  ، -87

):الضالع( محمد صالح-

.2002¡1األسلوبية الصوتية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط-88

):حسين(محمد عارف -

¡1، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط)العصر الحديث(لشعري  دراسات في النص ا-89

2000.

):الكواز(محمد كريم -

علم األسلوب، مفاهيم وتطبيقات، دار المنشورات، جامعة السابع من أبريل، -90

.ط ت ،1ط

):كعوان( محمد-

التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، -91

.2010¡1ائر، عالم الكتب لحديث، األردن، طدار بهاء الدين، الجز

، منشورات اتحاد شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل ،شعرية الرؤيا وأفقية التأويل-92

.2003، 1الكتاب العرب، دمشق، ط

):أبو شوارب(  محمد لطفي-

إيقاع الشعر العربي، تطوره وتجديده، منهج تعليمي مبسط، دار الوفاء لدنيا -93

.2005¡1سكندرية، طالطباعة والنشر، اإل

):اليوسفي( محمد لطفي -

.1985 تجليات في بنية الشعر العربي المعاصر، دار فراس للنشر، تونس، -94

):السعدني( محمد مصطفى -

 اإلسكندرية، ،البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف-95

1987.

):عبد المطلب( محمد-

.1984 المصرية العامة للكتاب، مصر، د ط، البالغة واألسلوب، الهيئة-96



ة                                                                             والمراجع المصادر قائمة  

331

):نحلة( محمود أحمد-

.1988مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، -97

):حجازي( محمود فهمي-

¡1، ع3أصول البنيوية في علم اللغة والدراسات اإلثنولوجية، عالم الفكر، مج-98

.1982وزارة اإلعالم، الكويت، 

):صبحي ( محي الدين-

.1987¡1 الرؤيا في شعر البياتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط-99

:  مراد عبد الرحمن مبروك-

، دار الوفاء - نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري-من الصوت إلى النص -100

.2002¡1لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط

): الكليبي(مصطفى سعيد  -

.1996، دار هومه، الجزائر، 1ية في مختارات ابن الشجري، جالجملة الفعل-101

):مرتاض( عبد الملك -

لمحمد العيد آل خليفة، ديوان " أين ليالي"ائية تفكيكية لقصيدة ي أي دراسة سيم-102

.1992¡1المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

:  ممدوح عبد الرحمان-

الجامعية، اإلسكندرية، مصر، د المؤثرات اإليقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة -103

.1984ط، 

): هتليم( عبد المنعم -

¡1مداخل إلى علم الجمال األدبي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ط-104

1987.

): عاصي( ميشال -

األدب والفن، بحث جمالي في األنواع والمدارس األدبية والفنية، منشورات -105

.1970¡2وزيع، بيروت، لبنان، طالمكتب التجاري للطباعة والنشر والت

):المالئكة( نازك -

.2007¡14 قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، بيروت، ط-106
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:)السد(نور الدين  -

الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر -107

.1995¡1العباسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

األسلوبية (ة وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، األسلوبي-108

.1997، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط  ، 1، ج)واألسلوب

:)لوشن(نور الهدى  -

¡1طاألزريطة، اإلسكندرية ، ،  مباحث في علم اللغة، ومناهج البحث اللغوي-109

2001.

):البياتي(عبد الوهاب  -

.1972شعرية، دار العودة، بيروت،  تجربتي ال-110

): الرقيق( عبد الوهاب -

زل العذري في ديوان جميل بثينة، دار صامد للنشر والتوزيع، تونس، غأدبية ال-111

.2005¡1ط

):خنسة( وفيق -

 دراسات في الشعر السوري الحديث، دار الحقائق بالتعاون مع ديوان -112

.1982¡2المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

):ابن يعيش(حي ي-

مشيخة األزهر، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، د ط، : شرح المفصل، تصحيح-113

.د ت

):الخال( يوسف -

.1 الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بيروت، ط-114

):وغليسي( يوسف -

إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات االختالف، -115

.2008¡1الجزائر، ط
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في سلطة النص في ديوان " البرزخ والسكين"والمختلف في ديوان المتشاكل -116

البرزخ والسكين للشاعر عبد اهللا حمادي، منشورات النادي األدبي، جامعة 

.2001¡1منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط

:المراجع المترجمة: ثالثا

:)جيرو(بيار  -

ومي، بيروت،منذر عياشي، مركز اإلنماء الق:  األسلوب واألسلوبية، ترجمة-117

.د ت د ط،

:  جان كوهين-

محمد المولى ومحمد الغمري، دار توبقال للنشر، : بنية اللغة الشعرية، ترجمة-118

.1986¡1الدار البيضاء، المغرب، ط

 :جورج مولينيه -

وتقديم بسام بركة، المؤسسة الجمعية للدراسات والنشر : األسلوبية، ترجمة-119

.1999¡1والتوزيع، بيروت، ط

):ستروك(ن  جو-

محمد عصفور، : البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا، ترجمة-120

.1996¡1المجلس الوطني للفنون واآلداب، الكويت، ط

):بارت( روالن -

محمد برادة، الشركة المغربية للناشرين :  الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة-121

.1985¡3المتحدثين، الرباط، ط

):جاكبسون( رومان -

¡1ضايا الشعرية، ترجمة محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، ط ق-122

.1988المغرب، 
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:الرسائل الجامعية :رابعا

لعبد الوهاب " الموت في الحياة: "البنيات األسلوبية في ديوان: إلياس مستاري-123

، كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، )مذكرة ماجستير(البياتي، 

2010.

التراكيب النحوية وداللتها األسلوبية في ديوان أغاني الحياة : بلقاسم جياب-124

، قسم األدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، )مذكرة ماجستير(للشابي، 

2008.

لعبد الحميد " كتاب األحوال"خصائص األسلوب في ديوان : عبد الخالق بوراس-125

ربية، جامعة محمد خيضر، ، قسم اآلداب واللغة الع)مذكرة ماجستير(شكيل، 

.2011بسكرة، 

مذكرة (سيميائية العنوان في ديوان سنابل النيل لـ هدى ميقاتي،: رضا عامر-126

.2007 بسكرة، ،، قسم األدب العربي، جامعة محمد خيضر)ماجستير

تجليات الحداثة في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد اهللا : سامية راجح-127

، ةسم األدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكر، ق)مذكرة ماجستير(  ،حمادي

2007.

، قسم )مذكرة ماجستير(الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب، : سعدون محمد-128
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